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Ben Nasıl Cellat Oldum? 
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Kusurlarını Bırer ' 
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Papas M. Pik.ar 

Dünkn nüshamız da ıehri· 

mizdeki Fransız mekteplerini 
i d a r e e d e n papasların 
mirassız olarak ölen kimselere 
ait olup hükümete intikal 
etmesi icap eden bazı emval 
ve emlake vazıyet ettik:erini 
haber vermiştik. 

Bugün bu suretle vaziyet 
el:lilen emval ve emlakin ba
zılarını kaydediyoruz: 

( Antuvan Galvani ) isminde 
banka işlerile meşgul bir adam 
on beş sene evvel vefat edi
yor. Bu zatın Üsküdarda ( 80) 

1 
bin lira kıymetindo olduğu 
tahmin edilen vasi emlaki 

1 
vardır. 

( Devamı 3 ilndl sayfada] 

lOMBALA 
Gazetemiziıi İkramı
\te}i Tombala Oyunu 

Dün Başladı ... 
~gliEMEHAL İŞTİRAK EDİNİZ 

lann neşrine dün başlanmıştır. 
Karilerimize kolaylık olmak için
dir ki dünktı kartlar bugün de 
tekrar edilmiş ve bugün için 
iki evvelki ile birlikte dört 
tombala kartı dercolunmuştur. 

Liıtf en bu on iki kartı ke
serek saldayınız. 

(Devamı 7 inci sayfamızda~ 

Kitapların Verdiği Arzular... Nik Kartere, Hele 
Arsen Lüpene Bayılırım. Bu Adam Bir Dahidir .... 

Dünkü Kısmm HUiasası • ~ lann içinde muhtelif 
din ve mezheplere mensup 
insanlar bulunduğunu söy· 
lüyor. Cellat PJi, kendi 
ifadesine göre Manastır 
eşrafından Rifat Efendi 
laminde bir teninin oğlu
dur. Dayuu defterdardır 
ve ceJJatlık ettiği için Ali 
Efendile dargınmış, milli 
mücadeleye asker olarak 

Cemil Paşa 

Belediye meclisi, tehre ıon 
bir bergüzar olmak tiıere elek
triğin kilovatına bir, havaga
zının metre mik'abına da on 
para zam yaptıktan ıonra 
dağıldı! 

Maamafih bu bahis etrafında 
"'f!reyan eden müzakere ve 
.AÜnakaşalar gösterdi ki mec
lisin büyük bir ekseriyeti bu 
zamma taraftar değildir. Ayni 
zamanda şehir işlerinin yolun
da gitmediği de ayni meclis 
ızasının defeatle işittiğimiz söz
lerindendir. Bu münasebetle, 
biz, şehreminleri arasında 1smi 
daima takdirle yadedilen Cemil 
paşa ile görüştük. Şehrin va· 
ziyeti hakkında müşahede ve 
mü

0

taleasım söylemesini rica 
ettik. 

ikiye Ayr1lan Bahis 
Cemil Paşa, bahsi iki kıs

ma ayırdı. Bunun bir kısmı 
müşahedeleridir ki " belediye 
ve şebir,, ismi altında bugün, 
diğeri de yapılması lazımgelen 
hizmetlerdir ki "şehir işleri 
ve belediye., unvanı altında 
yarın mevzuubahis edeceğiz. 

'' Miişahedeleri ,. hakkında 
Cemil Puşa diyor ki: 

Maksat Nedir? 

ı>ünkü nüshamızda cellat 
Ali, lımir muhabirimize 
hatıralarını anlatmıya baş. 
layor: On iki sene içinde 
yüzlerce kişi ashğını, bun• 

Nuri BeyinKatili] 
Hacı Eminin Tutulması 
Bir Sinema Filmini 

Andırıyor 

Oç ay evvel Beyoğlunda aabık 
Muıul meb'usu Nuri Beyi öldü· 
rerek kaçan cigerci hacı Emin 
nil:ayet ya' a;ı el~ verdi. 

Bu adam cinayetinden ıonrr. 
.-Kaıımpatada bir bemşerisinin 
evine iltica etmiş, polia buraaını 
baam•" fakat baç• Emin kaçm•y· ı . 

Katil Hacı Emin 
muvaffak olmuştur.Son defa kati
lin izini keşfeden memurlar, hacı 
Emin için Anado'ukavağı ileriıin
c!e, Poyrazköyde bir motör hazır
latı!dıkJnı öğre'1miştir. Bunun 
üzerine (3) polis otomobili Poyraza 
gitmiş, ayrıca polis motörü de 
hacı Emini kaçıracak motörü 
tarassut alhna almıştır. Katil ve 
arkadaşl .. rı, a-ece otomobil ile 

- Bu hususta şimdiye ka- köye gelip motöre biner binmez 
polia motörü yaklaşmı~ ve cüm

dar söylediğim şeyler daima lesi tevkif edilmiştir. Katili aak-
şah::;i maksatlara atfedilmiştir. lıyanlarla gizleyenler hakkmda 
M evzuba his olan şey şehir ve 5.-a:;..y_n_ca_t•_k_i b_a_t..;y;...a.;.p_ıı_a_ca_k_tı_r. __ ..., 

şehirde ikamet eden halkm 
refahı ve esbsbı sıhhiyuidir; 
yoksa bence ne Ahmet B. ve 
ne Mehmet B. mevzubahis 
değildir. 

Bu noktayı böylece tasrih 
ettikten sonra geçelim bizdeki 
zihniyete. Ne diyeyim, bilmem, 
bizdeki " mantalite 11 tuhaf. 
Belediye azaları da malayani 
şeylerle vakit geçiriyorlar. Dü
şünmüyorlar ki bu suretle vari-

l Dnamı S nci sayfada) 

Galatasaray Mı ? 
Fenerbahçe .Mi? 

20 Martta, bu iki mühim 
kulübümüz arasında yapılacak 
maç hakkında sporcu kari
lerimiz için bir müsabaka 
haZ1rladık. Şarth?rmı, müka
fatlarını, hangi suallere cevap 
vermek liizımgeldiğini 4 üncü 
sayfamızda okuyunuz. 

~uponlarımız başladı. 
Üçüncü sayfadan kesiniz. 

giren cellat AH, bu mu• 
!eğe orada geçmif. Bugün 
bize, nasıl cellat olduğunu 
anlatmaya baıhyor. 

- Ali Ef. , nasıl cellat 
oldun? 

Bu aual, cellAdın yilziinO 
kınşbrdı. Boynunuu etlerini 
aıkıshrarak çenesini biraz ger . 
çekti, yutkundu ve cevap ver-

i di: - Bu, bir tesadüftür. Ta 
çocukken bende kırıp dök

, mek, can yakmak, öldürmek 
havesleri vardı. Belki de bu. 

( Devamı 6 ancı aayfada J Cellat Alt 

Maarif Cemiyetinin Piyankosuna Dünde Devam Edilmiştir 

Maarif cemiyeti tarafından evvelki a-ün çekilmiye batlanan piyan• 

konun numaralarına Defre dün başlamı.şhk. Dün çekilen ve bugünde 

çekilec)k olan bu numaraları sekizinci aayıfamızda takip edini:ı. En 
aon numPraya kadar cümlesi dercedilecektir. 

Gazetelerde Mülakat Merakı 

- Ben gazeteciyim. Bukadar yüksek bir yerde ne hisset
tiği~izi bana anlatır mısınız ? 

- Aman yahu ... Burada böyle şey olur m\~? Sonra dilşerim. 
- Her yüksek mevkide bulunanlar da hep böyl(': söylüyorlar 

1 



S""ON 

AB İ 1 BA LEB ( Halk~.n Sesi ) ( , · 

Mezar, Olüm Me- S-ü~rp~------S·o-n_Z.am~la·r~K•a•rş=ıs .. ı•n•da~M~u!Dllh•a•s•emb•e•A ... g•a•k•la•r=ı•n!!!!mımmmB 
seleleri Ve Halk A Mezarhkların ıslahı ile bir- gop ak ı· tk•· ••t • Fareler Yiyen 

likte ölü işlerinin de bir 11 llezarlı· aı e ı u ış vadın 
düzene rapb düşünülüyor. lV.l j o [ fi~ 
Bu işi belediye üzerine ala· k i Çıkarıyor? 
cak "teçhiz, tekfin, telfin,, Ermeni Başpapaslığını a am ar 
fşlerfni kimilcn o yapacak. Mahkemeye Müracaat 
Ani bir ölüm karşısında 
kaıan haıkm cemaati E t t i r i y o r 
bulmak, adam tedarik 
etmek gibi çok mü~- Belediye mezarlıklar mtı-

kül vaziyetlerde kalmaları- dürlüğü evkaftan teslim aldığı 
nm önüne geçilecek. Geçi- mezarlıkların ~apularım çıkart
lecek amma bakınız halk 
hangi noktalara itiraz edi- makta ve üzerine devir almak-
yor: tadır. Bunlarm arasında eene-

Nuri B. (Beyoğlu Tarlabaşı lerden beri öHi defni menedi
Hilseyin ağa mahallesi Budak len Kadıkôyde, A!bycl ağzın

ıokak 4) daki Rum ml'za rlığı ile Feri-
- Belediyenin ölüler hak- köyündeki Si:rp Agop mezar-

londaki karan iyidir; memnun hği da vardır. Altıyol ağnndaki 
oldum. Yalnız ölüler hakkında mezarlık ve dükkinlann mua
müsavi şekilde muamele yapıl-

melesi bitmiş ve tapuau alın-
ması daha iyi olur mak llzeredir. Mezarlıklar mil· 

lf
CemaJ Hidayet Bey ( Tıp dOrlllğtl metruk Sllrp Agop 

talebe yurdunda 286) mezarlığının da tapudan kay-
dını istemiştir. Tapu Bur~ımn 

- Ôlillerin, belediyeye •e-
fetihten beri metruk ve bina

rilecek licrete göre muamele 
görmelerini doğru buJmam. enaleyh bük6metin mali oldu-
Abretto de mi müsav2!sı:ılık ğunu, hususi bir ıahıs veya 
hüküm sürecek. Asri mezar- cemaata ait bir kayıt bulun
hklara, belediyeleri'l ölüleri madığım da s5ylemiştir. Ermeni 
kendi vesaiti ile teçhiz ve başpapaslığı tapuya müracaat 
tekfin etmesine gelince: buna ederek burasının kendilerine 
ıiddetle taraftarım. ait olduğunu öylemiş, fakat 

~ ret ce••abı almıştır. Bunun 
Hilmi Bey ( Nuruosmaniye, 

Halk apartımanı) 

- Ölülerle uğraşacağımıza 
dirilerle uğraşalım. 

* Hilmi B. ( Hukuk faknltesi 
Gç.üncil sınıftan Fatihli ) 

- Hüzünlü bir adamım. 
Mezar, ölü şeyleri düşünmek 
btemem. ... 

Ali Rıza B. ( Bakırköy, Sa· 
kızağacı 6) 

- Beyefendi, size birşey 
ıoracağım. 

- Son Posta namına mı ? 
- Evet. 

- Belediye sokakları te-
mizlemekten aciz. Böyle birşey 
nasıl yapacak. Mağşuş yağlar, 
kokmuş incirler sokaklarda 
ıablıyor, belediye bunların 
6nüne geç.emiyor. 

* Mehmet Rıza B. (Göztepe, 
Bağdat caddesi 57) 

- Geçenlerde bir ahbabı
mın refikası vefat etmiştt Ce
nazenin saat ikide kaldınla· 
cağı sabahleyin saat onda te
lefonla Fatih garajına bil diril· 
eliği halde cenaze arabası an-

üzerine dördüncn hukukta me-

zarlıklar müdürlüğü aleyhine 
bir dava aç.mışbr. iddiasını 
şahitle ispat edeceğini aöyle
miştir. 

Beletliye, buralan 1atarak 
yeni mezarlıklar yapbracaktır. 

bu iki mezarlık sablırsa iki 
milyon liralık bir para ele 
gaçecekür. 

Bir Sigorta Şirketi 

Faaliyetini Durdurdu 
Sigorta "simsarlığı ile iştigal 

eden \Blaynhud'!r) şirketi faa
liyetini tatil etmiştir. 

cak saat (5) te gelebildi. Bu 
cennzc.nin teçhiz ve tekfinioi 

ilesi yaptırmıştı. Bu işi bele
diye üzerine alırsa bugünkü 
i;)etaete göre cenazeler gtın

lcrce defnedilemiyerek kala
cakbr, zannederim.] 

* İbrahim 8. (Nuruosmaniye, 
&5) 

- Okudum, fena değil, 
muvafık gördüm. İnşallah bu 

iş güzelce başarılır. Fikrim 
bundan ibaret. 

Elektrik ve hava gazı fiatlanndan birinclye kilovat bqma 
bir kunıt, ötekinede metre mikabı sarfiyat bqına on para 
zam yapılması, ortaya bir mesele çıkardı. Muhtemel bir tram
vay tkretleri zammı r!1eselesi. •• 

Bu muhtem ·ıtc lllllD nereden çıkabildiiinJ Yeya çıkabi
leceğini izah ,1. "-- • 

İstanbul şehrının kilovat itibarile bir giinlnk elektrik 
sarfiyat& takriben (180-200) bin kilovata yakındır. 

Müfredat besabile bu miktan fiç. parçaya ayırabiliriz: 
Şehri aydınlatmak için (55000) kilovat tramvaylan hare

kete getirmek için (25000) kilovat fabrika ve makinelerin 
hareketi için (100000) kilovat. 

Yeni zam vsziyetinl izah eden belediye muavini HAmit 19., 
yeçen gün vaziyeti izah ederken loin acele yapıldığuu açakca 
aöylemiş, neticede: 

- Bir k1Sım balkm ytıxde alb, bir kısmının da yilzde 
yirmi bet nisbetinde bir zam g6rdliğünll taylemişti. Buna, 
tramvay tirketinin tramvaylan itletmek için sarffettiği giin
delik (25) bin kilovat elektrikgi de karıştırmak IAzımdır. 
Filvaki ıirket, bu zammt kabul ederse aynca ve belki bilet
lere de zam yapmak isteyecek, bu, giiode (250) lira tutar. 
Bütün bir tehir için belki az göriiltır. Fakat ·senede tam (00) 
bin lira eder. (90} bin şirkete (00) bin de belediyenin yap
mayacağına emin olduğumuz yollarının babn iç.in senede ve 
ıırf bu elektrik zammının tramvaylara dllşen hisesi için tam 

(180) bin lira. 
Nasıl, hafif bir zam değil mi? 

Bir Kasa Ve Bir 
Para Hikayesi 
F eriköyde, tiiUln taciri F esçl 

zade Naşit Bey tarafından 
kasuından bin liranın eksildiği 
Galata zabıtasına haber veril
miş, muhasebecisinin almıf 
olması mu.lfıbazasını ileri ür
dllğü iç.in bu zat tevkif olun· 
muştur. Naşit Bey. muhasebeci 
Avni BP-yle beraber şoför 
Hidayet Efendi isminde birinin
de bu paranın alınmasında 
alakasından şüphe ettiğini söy
lemiştir. Hidayet Efendide 
aranmaktadır. Avni Bey, ken
disine isnat edilen cürmü 
reddetmetedir. 

Bir Genç Denize Atıldl 

Sirkecide ~Yeni HRyat ote
linde oturan Abdulla.ı Efendi 
isminde bir genç, Edremitte 
bulunan babası izzet Ff. den 
para beklemiş, gönderilmemiş. 
Sabaha karşı Sirkeci nhtımın
dan kendini denıze atmış, kur
tarılmıştır. Şuuranda bozukluk 
eseri görüldüğünden Tıbbıad
liye gönderilmiştir. 

Trikotaj Ve Do
kumacılar 

Trikotajcilar hilA bir ce
miyet albnda toplanmamıı1ar
dır. Fabrika sahibi trikotajci· 
lar dokumacılarla beraber yö
rllmek istememekte velbu mak
satla dokumacılann idare he
yeti intihababna iştirak et
memektedirler. 

Hamallar Ve Dokumacllarm 
intihabı 

Önümüzdeki cumartesi günü 
hamallar, ( 12 ) martta da do
kumacılar cemiyetinde idare 
heyeti intihabı yapılacakbr. 

Bir Kadım Kuçırıyorlardı 
Kabataşta hamal Mahmut 

Fındıklıde, Dere içinde Fatma · 
isminde bir HclDlmı sevmiş. 
evlenmiye talip olmuş. Fatma 
Hanım bu talebi reddetmiş. 
Mahmut çok yalvarmış. Dert 
dinletemediğini görünce F at• 
ma Hanımın yolunu beklemiş, 
arkadaşlan ile beraber kadını 
bir otomobile bindirmişler, ka
çınrlarken polisler yetişip 
kurtarmışlardır. 

. 
Zengin Bir Ermeni J\tna-
damı Dün Evinde Çıp
lak Ve Ölü Bulundu 
Kumkapının Kadirga cad

desi mmmda, ( 146 ) numaralı 
evde ihtiyar bir kadın otur
maktadır. Yaşı (80) ve adı Sofi
dir, mahallesinde zenginliği ve 
o niabette de hasisliği ile şöhret 
bulmuıtur. Zenginliğine rağmen 

bu kadının oturduğu evin katı, 
ıon derece rutubetlidir. Alt 
l,ısmı da kireç ocağını andır
maktadır. Madam Sofi bir 
müddet evvel hastalanmış, 
yeğeni Agavninin yanına git
mif. Bir ara onu umumi vAris 
yapmış, sonra vazgeçmiş, 
tekrar evine dönmftş. 

Madam Sofi, yirmi giınden 
beri ortada yoktur. 

Bu hal birçoklarinın nazarı 
dikkatini celbetmif, fakat fazla 
alikadar olan olmamışhr. 

Dün, evin altındaki kireç 
kuyusunda çalışan amele Mu
hittin, fena bir koku duymuş, 
bazı mahallelilere haber vermiş, 
evin sokak taraf andaki pence
resinden bakmışlar, kadının 
boylu boyuna yattığım gcr
müşler. 

Hadise, polise haber veril-
miş, içerden kilitli bulunan 
kapı aç.ılmı~ ve oda karma 
kanşık bir halde görülmüştür. 

Madam Sofi de yeni yıkan
mış ve peştemala çıplak ola
rak aanlmış bir halde ölü 
bulunmuştur. 

Ayağının damarlan pıhtılaş
mış ve kanlanmışbr. parmak
larının uçlarını fareler yemiş
tir. Ölümü, belki sekteden, ' 
belki kömür dokunmasından, 

belki de bir kasıtbın ileri ge
liyor. Burası henllz tesbit edil
memiştir. Ceset Morga g;)tü
rülmüştür. Teyzesini bir aydan 
beri görmiyen Madam Agavni 
dün Kumkapıya gelmiş ve ha
diseyi o da orada öğrenmiştir. 

Ceset mm1yene edildiği 
zaman sağ tarafında büyükçe 
bir yara görünmüşlilr. Kadı
nın elbiseleri de kan içindcdi•. 1 
Otlada, aynca bir şişe de rakı 
bulunmuştur. Bütün bunlar, 
vaziyet bakkmdaki tüpheleri 
arttırmaktadır. 

Amele Muhittin, kadının 
ekseriya evde görünmediğini, 
fakat bu defaki gaylubeti 2.0 
günü geçtiği için şüphelenip 

etrafa haber verdiğini söyle
miştir. Ölü kokmuştur, tanın
mayacak bir haldedir. 

Madam Sofinin bir hayli pa
rası olduğu a8yteniyor. 

Günün Tarihi 
• Pul Müfettişliği 

lmtthan İçin T aliP 
Çıkmadı 

Defterdarlık {35) lira rıı~ 
aslili pul müfettişliği için ~ 
müsabaka aç.mışb. imtihan (~ 
şubatta yapılacaktı. Bu nı~ 
baka iç.in hiç kimse müracP" 
etmemiştir. 

EmlAki Milliye fAemurlart 
Ankara, 3 ( Huauai ) - Is~., 

bulda liğvedilen emlaki milli~ 
müdüriyeti memurları fstanb 
Defterdarlıtınca birer memnri:JC" 

M~v;u;~~:;k~~~ken Bedell~ 
Ankara, 3 ( Hu uı:i )-Meıııut" 

lardan mesken bedellerinin k.; 
leceği tahakkuk etmektedir. d 
Devret Bankası Tesis Heye 

Ankara, 3 ( Huıusl )- De•l•
1 

bankası tesis heyeti, bugün Ma111' 
nkilinio riyaseti ltında topla11dlı 
Geç vakitc kadar müzakered' 
bulundu. Heyet bir nkanda teki" 
toplanacaktır. 

Seyyah Geliyor 
Bugün Amerikadan ( Rot~ 

dam ) vapurile şehrimize in;' 
liz ve Amerikan seyyah gell' 
cektir. 

Cenubi Amerikada lhtilAI 
Nevyork, 2 ( A. A. ) - vtfl 

kabinesinin istifasında Peru dO" 
nanması kat'i bir amil olmuştııt• 
Dün, hükumetin istifasından b~ 
kaç saat sonra yeni bir hüküm' 
teşekkül ~tmiştir. Bu hüldiıneti' 
muvakkat reisi M. Ricardo V 
oncionlia5'tır. 

Donanma başkuenandanı d! 
ordıo erktnı harbiye re:isi de b 
yeni hükQmete dahildirler. yerJ 
bükümetin bu 3 rüknü Avruf"' 
d'-kl cenup · aailedle tema• ff 
mubahcrata girJşmek için besOe' 
birtakım tedbirler almışl:ırdıt· 

Son Deniz itilafı 
Paris, 2 (A. A.) - Paris ırı•~ 

huaJ, umumiyetle Fransız, =ngiliıt 
ltalyan deniz itilafının Fransa il• 
lngiltere ilrasmdaki samimi te~ri: 
ki mesaiyi takviye ve Frar.sıı 
İtalyan münasebabnda bir sükU11 

devresi küşat edeceği mütalel" 
sında bulunmaktadır. 

Menşeviklerin Muhakemesi 
Moskova, 1 (A. A.) - Mosko11 

amele aeudikasının içtima ,,.,ıo• 
nunda Lug'in me:ışeviklerin ııııs• 
bakemesi başlamı~tır. R eisin baıt"' 
gi fırkaya mensup oldultlar1111 

dair •a"i sualine 1r.nznu11lıı' 1 

" Menşevik Rus amele ı;osyal de" 
r• mokrat fırkasına ,, cevabını 'ie 

mi;lcrdir. 
Mahkeme, Kondratier, Rarıııi~ 

Lnrfcef, Gozdef, Lekrasof Zelıa;; 
kofu tahit olarak iatim.:.a k•' 
vermiştir. Yerli ve ecnebi blrÇ~ 
matbuat mümeaaiUeri d.:ıvayı ~
kip etmektedir. lthamnaıııell 
kıraati 4 .aat ailrmüştür. Mı~ 
nunlar, kendilerine at-foluoan c 
r~ mlerl işlediklerini itiraf eyl.
mişlerd.r. 

~-S_o_n_R_o_s_t_a_~_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_H_A_~-~-~_ı_·: ________ A_a_z_a_r~&~R~Thmhfu 

1 : Hasan Bey - Dur bakalım, ~ Oç 1 2 : Hasan Bey - 65 mi 1 Hah. . . Bızım 
=::ı tombala lAvhaamı ben taliim için IAvhada var, üatilnll çizelim. 

3: Hanan Bey - Eyvah... Bugünkü nu
mara benim IAvhada yok... Yarma bakalım. 

__.. 
4 ı Haaan Beybı karaaı - Huan, p ,-emek 1•1 1 

batır, -~ 
Hasan Bey - plemem, bu tombala aanla beoJ. ,.,- · 

•• ••• l'&dlmcl• defli I 
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t ._,,, • Pnstanın Resimli Makalesi 

~ayfa 3 
- -- r:::,- -

1 rsözün Kısası. Her gün 
Münderecatımızın çok
lutundan decedileme-

-ı 

Büyük Sahtekar
hk Karşısındayız 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

l Sen Benuva baş papas ( Jül 
cvck ) hu adamın yerine kaim 

0 larak araziye sahip oluyor ve 
0 suretle muamelesini yaptı
nyor. 

• d 2 - Fen erler şirketi meclisi 
: are azasından ( Rene Bodi ) 
ıs . 
nıınde bir zat bundan on 

•ene evvel varissiz olarak ölü
)'or. Gene Sen - Benuva pa
Paslarından Mösyö ( Pikar ) bu 
adamın yerine kaim olarak 
cnılikine vazıyet ediyor ve 
nıuaınelesini osurelle yaptı
rıyor. 

h 3 - Sen Jorj Hastane.cıinde 
asta bakıcılık eden Kontes 

( Leopoıciini dö Brendizi) ismin· 
:~. bir kadın ( 25 ) sene evvel 
~uyor. Sen jorj hastanesine 

1 
aıt binu ile Sen Jorj eytamha-
11 • 

1 :st ve kız mektebi bu kadına 
I &ittir. 

h ~~rissiz vefat etmiştir.Emlaki 
üküın l!te intikal etmek lazım 

geliyor. Rahibe ( Ozana) kon-

~~i~ ~ "nne kaim oluyor ve 
ı.ıtun bu emlake vazıyet edi-

~or ve bütün emlak Sen - Jorj 

\
. ast;ı aesi vakfına kaydettiri
'Yc.r. 

'• - İtalyan tebaasından 
(( Gatyanu Flini ) isminde biri 
'(•~!3 ) yaşında vefat ediyor. 
~11 di Beyoğlunda (Sen Pülşeri 
ltıektebi olan bina bu zata 
pittir. Varissiz vefat etmiştir. 

u at bu emla1.1:a hükk~
lcn kaçınlarak mektep namına 
\'ahıf kaydettirilmiştir. 

Papaslarm bu suretle biikti
ftle ten kaçırdıkları emlak ve 
~ lann mıktan bununla bit
~İYor, yann bu listeyi tamam
Larnıya çalışacağız. O vakit, 
llU •• 
'b ~un bu papasların elinde 

uı. nan bütün emlakin hükü
tııetc ait olduğu anlaşılacaktır. 

Dun, bu emlakin Cizvit pa· 
Pa l ınm elinde olduğunu :l. :.ııştık. Halbuki, bunlar (La
l t.st) papaslardır. Bize veri-
tn lll l A t •O ı 1'·· a uma a gore e yevm, 

"\Uk"l iyede ( Cizvit ) mektebi 
ıo lur. 

fnUstahdimin Talimatnamesi 
d" ~üstahdimin talimatnamesi 
k un daiıni encümende müza-

cre. e ,.. . d . 1 d' til uı ·~ se e netıcc en ı· 

he~nı~nıiş~ir. Bu müzakereye 
Ô edıye ıktısat müdürü Kemal 
'1~er Beyde i.tirak etmiştir. 
tdulzaherc ine bugünde devam 

ı ec.)kt: . r. 

D.. Feci Bir Kaza 
N un Kadıköyünde 2339 
N?· otomobil doktor yüzbaşı 

1Yazi b l . ... ey e amele Dervışe 
... rprn· D 
tal ı.ş, oktorun ayağı kı-
.aa~ış, amele de başmdan ya-

nnrnıştır. 

SPoa KUPONU"" 
No. 2 811 ... _ _ 

-'"POnlar 16 marta kadar deY&m 
ıedeecktll'. 
ıs • Suallerimizin cevaplannı 

kupon 
•~ ne.,.edlldlkten •onrıı bu 
"il • 

Pf>ıılıırla birl'L.. ldar 
llÖnd 1-e ehaaemluı 

<lJ cekslnla. 

" Adreılıılzi ve b-•-•~• 
•ıııy1 IU&llUM •aılh yaz· 

' Ulautm ayuu.a. 
-....... ________ , 

--~-...... 

1 - Garp milletleri, 
dünya içinde yaşarlar. 

•• 

insanın yarattığa 

~ Garplılaşmak Ne Den?ektir?~ 

---

2 - Biz. hali. Allaban yaratbtı dünya 
içinde yaşarız. 

l. 

ı 
\ 

1 

3 - fşte aramızdaki fark bundan iba

rettir. Garplılaşmak demek Bu uçurumu 
do1durmak demektir • 

/ 

•• • 
BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

Ölülerin -
Başına 
Gelenler .. ---
Ôldüktea aonra hUknmdar 

ve dilenci mfisavidir, derler. 
Asırlardanberi insanlar araa1na 

nOsavat konamadı, sınıf fark
ları kaldırılamadı. T abiatin 
ve cemiyetin insanlar arasına 

soktuğu müsavatsızlıktan cana 
yanan alillerin, sakatların, hu
aların, fakirlerin bir tesellisi 
'talınıştı: Öldükten sonra mü
savi olmnk! 

Biz.im belediye buna bile 
razı değilmiş. Bundan böyle 
kim ölürse, cenazesini beledi
ye kaldıracak, yıkayacak, 
toprağa koyacakmı~ i fakat· 

.Ja~~::.l:S:llı3!l .. 111111 .. 1111 ........ ıım .. lııiııı .... 1m1 ............................... ~ ............................ ~Diılmasz;:smt- kerkese derecesine göre mu-

Gazi Hz. 
Dün Afyona Vasıl 

Oldular .•• 
-

Gazi H~. dü~ ırnn t 13 le Af-
yona varmışlar, oiıyük bir alaka 
H hararetle istikbal olunmuşlar• 

dır. Afyon meb'uslara heyeti 
kendilerini (Çay> İ•taayonunda 

··elamlamışlardır. Bir Ankara 
telgrafına göre, Gazi Hz. nin 
lıugün Ankarada buluomalarana 
intizar edilmektedir. 

Diğer bir habere göre de 
Reisicümhur Hz. Millet Meclisinde 
f,,ütçenin müzakere ye kabulün
:len sonra Şark vilayetlerine 
hareket edeceklerdir. 

1931 Bütçesi 
Ankara, 2 (Hususi) - 931 

senesi bütçe Jayihasile veka
letler ve müdüriyeti umumiye-
1erce teklif edilen düyunat 
hakkında bütçe encümeni ariz 
ve nmik tahkikat yapmakta ve 
bir hesaba müstenit olmıyarak 
düyun faslmh konulan tah
sisatlardan tenzilat icra et-
mektedir. Bu hususta bütçe 
encümeni vekaletlerle bazı mü-
düriyeti umumiyelerin muha
sebe mUdürlerini davet ederek 
izahat almaktadır. 

Hava Bozdu 
Dünkü Fırtınadan Sonra 

Kar Tekrar Başladı 
Biraz iyileşen hava dün ak

şam tekrar bozmuş.gece fırtına 
ile karaşık bir yağmurdan sonra 
bu sabah ta kar düşmiye baş-
amıştır. Karın bugün devam 
edeceği tahmin olunuyor. 

Ankarada Vaziyet 
Ankara, 3 (Hususi) - Hava 

burada bozmuştur. Maamafib 
~iddetini İstanbul ile Ankara 
arasındaki sabada göstermek
tedir. 

Dün lzmirde Çok Şiddetli 
Bir Yağmur Başladı 
İzmir, 3 (H.M.) - İzmirde 

ve havalisinde şimdiye kadaı· 

ender tesadüf edilen şiddetli 
yağmurlar yağmaktadır. Ba
rometre (7 4) tedir. ( Cellat ) 
(~ölü iki gündenberi inmiye 
başlamış iken tekrar yüksel· 
ıniştir. 

Kara Mendires taştı. Yağ-
1ıur limanda tahribat yaptı. 
Göztepe tramvayları 20 daki
ka inkıtaa uğradı. 

Karaburundan gelen (Dua
tepe) vapuru iki saat teehhür 
etti. 

Avdette (Kösten) adasına 
yanaşacaktı. Sis ve fırtına ne
ticesinde adayı göremedi. 
Knraburunda fırtınanın tah
ribat yaptığı anlaşılmaktadır. 
lımir limana sis fiçindedir. 

Manisa Jandarma Ku
mandanı Mes'ul Edildi 

Menemen, 3 (H. M.) - Dün örti barp divanında Manisa 
jandarma takım kumandanı Kemal ve tabur kitibi Hamdi 
Beyler muhakeme edildiler. 

Manisa dan tahit olarak gelenlerin lf adeleri, Kemal Beyin 
vazifesinde tekasül gösterdiği ve binnetice vazifesini ıui iıti· 
mal ettiği noktasını meydana çıkarda. · 

Memleket meselelerinde çok bana• davranan mahkeme 
heyeti meseleyi en ince teferruatına •varıncaya kadar tetkik 
etti ve neticede mes'uliyeti tesbit ederek Kemal Beyin tıç ay 
hapsine ve Hamdi Beyin de beraetioe karar verdi. 

Foça Kaymakamı AnkarayaGidecek 
Hakikati tahrif ve vatandaşlarına iftira ettiği sabit olduğu 

için hapse mabküm olan sabık Foça l<aymakammm da, diğer 
mabkfımlar gibi ceza müddetini Ankara hapisanesinde geçire· 
ceği söylenmektedir. .. 

Bu hadisede beraet etmiş olan Foça jandarma kumandam 
foçaya gitmiştir. Vazifesine ~evam edecektir. 

Foça hadisesini mahalline giderek iptidai surefJ.e tahkik 
etmiş olan lzmir Vali muavini Saip Beyin, ilk tahkikatı tamik 
edemediği için Vekalet emrine uiınatağı söylenmektedir. 

Örfi Divanda · Dava Kalmadı 
lzmir, 3 (H.M.) - Dünkü muhakemelerden sonra örfi harp 

divanının etinde muhakeme edil cek vak'a kalmamıştır. Yalnız 
Kublayın şehadeti günü vazifesini ihmal eden yüzbaşı Mehmet 
Ali ve Menemen jandarma kumandana Fahri Beylerin evrakı 
vardır. 

Bu evrak dün öğleden sonra tetkjk edilmiştir. Muhakeme· 
leri belki bugün görülecektir. 

Fahri Bey dün bir istida vererek meselenin evveJA Vilayet 
idare heyetinden geçmesi icap ettiğini söylemiştir. istida tet
ldk ve karara raptcdilecektir. 

Bu muhakemeden sonra Divanın vazifesinin biteceği tah
min edilmektedir. 

Buraya gelen Şeyh Asıma ait evrakın mahalline iadesi ve 
muhakemenin mahallinde yapılması ihtimali vardır. 

YANLIŞ BiR HABER 
Menemen, 2 (A.A) - Sabılt Menemen kaymakamı Cevdet 

Beyin Örfi divana harpte muhakemesine başlanmak üzere 
bulunduğuna dair 28 şubat tarihli lstanbul gazetelerinde 
Divanı harbı örfi reisi Mustafa Paşa Hz. nin beyanatı namı 
altında intişar eden haberin tekzibine Anadolu ajansı 
mezundur. 

L 

• 
ister 

• o 

ister inan, 
• 

inanma/ 
Yeni belediye kanunu 

mucibince İstanbul bele
diyesi ölüler ve mezarlık-
lar hakkında bir talimat
name hazırlıyor. Bu ta-
limatname Hazirandan iti
bareh tatbik edilecektir. 

O tarihten itibaren 
ölüler evlerde yıkanıp 
tekfin edilmiyecek ve 
omuzda metfene götü-
rülmiyecektir. Derhal be
lediyeye haber verilecek-
tir. Belediye ölüyü abp 
Şehir ölü evine götUre
cek. Orada yıkayıp tetfin 
edecek ve belediye oto
mobili ile mezara götü
rlllecektir. 

ister inan, 

Belediyenin ölüleri yı
kayıp tekfin edeceği yer
de birinci, ikinci, üçüncü, 
sınıf ölülere mahsus yer
ler bulunacak. Birinci, 
ikinci, üçüncü sınıf oto• 
mobilde nakledilecektir. 

Ahret, insanların yegA· 

1 ne müsavi olarak bildik
leri yerdir. Fakat biz ölü
leri bile paralarına göre 
birinci, ikinci ve üçüncO 

diye ayırmak ihtiyacım duy
duktan sonra, artık dün
yada vatandaşlar arasında 
müsavat tesis edilebilece
gine: 

inanma( 
____ _jl 

Millet Meclisi amele yapılacak : Zenginler 
birinci smıf, orta halliler ikinci 
sınıf, züğürtler üçüncü sınıf 
merasime tabi olacaklar. 

Yeni Kanun Layihala
rının Tetkikine Başladı Mesela bir ölüler evi açıla

Y eni kadastro ~anunu dün . c...ık: ~;.ileti neziierinde birin
Miliet ın•·c!isi.1dc müzakere ve 
münakaşa ediJmiye baılanalmışbr. 
Yeni radyo liyiha11 da meclise 
Mevkedilmiştir. Bunda yeni ve 
şiddetli hükümler o1dutu kayde· 
ıliliyor. 

Millet mecliaindc dün, Yunan 
m~cliai rei.inin meclis reiaimize 
ı:önderditi cevabi telgraf ta okun
muştur. Yunan meclsi reisi, bu 
cevabında hararetli bir lisan kul
lanmaktadır. 

Tetkik Edilen Bütçeler 
Ankara, 3 (Hususi) - lnhi

RarJann bütçelerile Darülfünu
nun, Konya sulama idaresi 
bütçelerinin tetkiki ikmal edil
miştir. 

Mahut ikramiye Meselesi 
Ankara, 3 ( Hususi ) - ls

tanbul defterdarlığı mahut ik
ramiye meselesi hakkmda so
rulan bazı sualleri meskut geç· 
tiğinden bunların cevabı tek· 
rar istenmiştir. 

Halk Fırkasında 
Halk fırkasındn dün bütlın 

kaza mümessillerinin iştirakile 

bir içtima yapılmış, bu sureti~ 

fırka vilayet heyti mesaisini tea· 
bit etmiştir. 

Devlet Bankası Hisseleri 
Scrmayul ıs milyon olan De,lea 

bankasınd tlmdlye kadar 12 buçuı. 

C11ilyoa liralık hisse I>enedi aııtılınıştır 

Bilet Paraları Azalacak 
Şirketi Hayriye yaz tarifesin

de tenzilat yapmaya karar ver· 
miştir. 

Halit Fahri Beyin Davası 
Şair Halit Fahri Bey tara· 

fından Darülbedayi aktörle
rinden Vasfi Rıza Beyle Neyire 
Hanım aleyhinde açılan hakaret 
davasının dünkü muhakemesinde 
müddeiumumi bunların ccz.a gör
melerini iıtemi .tir . 

Yangmda Maksat Var mı? 
M. Troçkinin Adada ohırduğu 

evde çıkan yangırıda kast olduğu 
iddiası iıeri sürülmektedir. Tch
kikat derinleştiriyor. 

Şeyh Saidin Oğlu 
Fesatçılık yapmakla maznun 

Şeyh Saidin oğlu S .ıfıhattin bu
gün Ankara ağır cezasında mü
dafaasını yapacaktır. 

Muamele Vergisi Projesi 
Muamele vergisi için yeni ya

pılan kanun projesi Mi11et Mecliıi 
iktisat encümeninde tetkik edil· 
!llektedir. Bu proje zeytinyağı, 
pamuk, un ve fındıktan muamele 
vergisini kaldll'makladır. Vcra-i· 
den muaf tutulan ithalat eşy.u:mm 
dahilde imal olunan maddeleri de 
\leq~iden lıfüna edilrnektedir. 

ci mcvkı bilet alacak kadar 
serveti olanlar, bu evin en iist 
katında, milkellef dairelerde 
belki de çiçekler ve çelenkler 
arasında mevtal tuvaletleri 
yapıldıktan sonra muhteşem 
otomillerle gUzel bir mezara 
gömülecekler; fakirlerse evin 
bodrum kabnda, alelacele 
yıkamp belki de kamyonlara 
üst üste yığılarak umumi top
raklara ablacaklar. 

işte bizim demokrat, Beledi
ye galiba ölülerden de vergi 
tlabilmek için böyle fantezilerle 
meşgul. 

Amerika ve Rusyada şimen- . 
diferlerde ııtevki farkı yokmu~ 
Yani ileri bir sosyalizm veya 
demokrasi, hayatta bile sınıf 
farklarını kaldırmıya veya 
mıümkün mert~be hafifletmiye 
çalışıyor; bizimki ahrett• 

~.,;;ıAl'}19J 

bile müsa.~~···i'J~~~~"· Öyle y-, ahrette ar yo , 
poker yok, lüks otomobil yok; 
zenginin zenginliği, beyin, pa
şanın, ağanın cakası nereden 
belli olacak? 

Belediye, belki de zengin 
ölüleri mumyalar, onlara malı· 
sus apartımanlar, saraylar, 
kaşaneler yapar, hatta ceset
ıerınm başına güzel kadın· 

ıardan nöbetçi koyar; hatta, 
hatta büyük bir orkestra 
ölülerin başında her gece 
rıeş' eli havalar çalar ve antr 
parantez •• belediye bütün 
hunlardan vergi alır.,, 

Belediyeye varidat temini 
· çin canımızı versek yine kafi 
değil, ölümiize de musallat 
>lacak, ölüm bile bizi ondan 
. urtnramıyacak. 

Yunan Güreşcileri 
--

DÜN HAREKET ETTiLER, 
Y 1-\RIN GELiYORLAR 

fstanbula gelecek olan Yu
nan güreş ta1mm dün Umbırya 
vapuru ile Yunanistandan ha
reket etınişt;r. Vapur çarşamba 
günü saat sekizde lımnnımıza 
gelecektir. 

Pendik Esnafı Ve Belediye 
Resimleri 

Pendik esnafı, köy belediyesi 
•arafından konan bazı resimJedn 
ğırlığından şikayetçidirler. Es

: af, bu hususta bazı teşebbüs
lerde bulunmak ve bu yüLuu 
.afifletilmesi imkAnJarmı ara
ııak tnsavvurundadır. 

Saracoğlu Şükrü B. 
Eakl Maliye velıcm Saracutı• 5~ 

B. dlln ftıbrlaılıe ı•lnılftlr. ~. l•tl· 
rabat edece~tlr 



~Galatasaray Mı~ 
Fenerbahçe Mi? 

Galatasaray ile F enerbahçe, 
bu iki ezeli rakip kulüp, şam
piyonluk maçının ikincisini ayın 
Jirmiainde oynıyacaklardır. Bu 
mlldm mtuabakaya pek az 
samu kaldı. Maç tarihi
m yaldqmua, iki kulllbln 
taraftarlan arasında ıimdiden 
tellp artbrdı. Merakhlar, ara-
Jannda btlyQk bahisler tuhlfu· 
1orlar. Biz de halecanla bek
lenen bu maç için karilerimiz 
aruında bir müsabaka tertip 
ettik. Sorduğumuz "5,, suale 
en doğru cevaplan verenlerden 
iç kifiye hediye vereceğiz. 

Her kari, Uç kupon da doldu
rabilir. 

Kuponlan ayın ikisinden itiba
ren Defl'e baıladık. Bu kupon-
lar ayın ( l 6) sına kadar devam 
edecektir. 

Hakem Heyeti 
Ayın ( 16) sından yirmisi 

akşamına kadar olan mUblet 
taanife haıredilecektir. Bu 
cevap ve cevaplarla beraber 

1eıecek < ı 6) kupon K21 > mart 
,nnn lstanbul mıntakası reisi 
Fethi Tahsin Bey ve futbol 
heyeti azasından bir zat huzu
runda tetkik edilecek, birinci, 
ikinci, n~ncü tayin edilecektir. 

Bir Nokta 

Hediyeler 
Birinciye: bir albn saat 
ikinciye: bir gümüş saat 
Üçiincllye: bir nikel saat 
Suallerimiz şunlardır : 

Suallerimiz 
Galip ta1'ım banrisi? 
Galip kaç gol atacak? 
Mağldp kaç gol atacak? 
Birind devrede galip hangiai? 

ikinci devrede galip hangiai? 

Pirinççiler 
Yeni Oktruva Resmini 

Ağır Buluyorlar 

latanbul belediyui pdiye 
bclar Avrupadan relen DO

hut Ye fuulyeden 10 para 
duhuliye reuıi almakta, pi· 
rinçten ise bu resmi alma
makta idi. Belediye bu son 
pnlerde pirinçten 6 marttan 
itibaren kiloda 20 para ok
truva alacağmı gUmrüğe bil-
clirmittir. A vrupadan latanbu
la 300 vagon pirinç geldiiine 
ıare belediye A vrupadan ge
len pirinçlerden 15 bin lira 
rergi alacakbr. Pirinççiler , 
tuglln belediyeye mllracaa. 
•derek resmm ahnmamaslDI 
atiyeceklerdir. 

' 

Nasıl Bir Kızla 1 Evlenmeliyim ? ...__ ____________ _ SiNEMA ARTISLERI NE GiYERLER 

Numaralarını Gönderen 
Karilerimizin Cevapla

nnı Veriyoruz 

' 

Karilere Cevaplarım 

An karada Y. Kemal Bey: 
Siz kadınlara diltman•ınız. 

Kadınları daha ziyade •tl•lerlne 
ve tuvaletlerine bakarak beyeııir-
•İniz. Evlenirken aizi ltl'al eden 
iki ıual vardır. Alacatım kıı 
acaba ı-üzel midir? Acaba ailzel 
yemek pitirmemini bilir mi? Fakat 
böyle bir kızla evlenirseniz, onu 
yalnız bırakmamaya, onunla met· 
ruf olmıya mecburaunuz, ltinaen
aleyh kafaca kilfüv olan ve ıiı:l 
derinden aeven bir kız buluncaya 
kadar sabrediniz. ' 

• Ankarada Mes'ut Bey: 
iyi bir kadına dllteraenb, yani 

aradığınızı bulursanız. mesut bir 
koca olabilirsiniz. Evde karıtık-

lığa tahammülünüz yoktur. Eve 
dönünce derin bir aükut ararsı
nız. Bunu bulamazsanız, kızar ve 
sinirlenirsiniz. Karınızın aöz ve 
hareketlerine ehemmiyet vermez
siniz. it hayabnda da muvaffak 
olacaksınız. Karınızın her ihti
yacını trn1in edebilecekainiz. Bu
nunla beraber tabiatiniz i'eçim-
ıizdir. Bu itibarla hayatı nef'e 
ile kartılıyan ve ıize aaadet ve
recek olanabir kız.la evleniniz. 

• Üsküdarda Salahattin Bey: 
Siz müstebit bir l'ençsiniz. 

Evinizin ve karınızın hikimi 
olmak i•terainiz. Meı'ut olabile
cetiniz kadın tamiyeti olmıy•n, 
erkete itaati bir vazife bilen ve 
bütün endite•i evi ve kocaaı olan 
okuması az, mutavazı, haluk, ter-
biyeli, namu.lu bir kız lazımdır. 
Kadınların ıize fÖıterdikleri ilti
fata aldanmayınız. Bu hal blli
bare ıizl bedbaht edebilir. Evle
aecetinl:a kız, ılsi yalnıa erkek 
olarak detU, koca ola}ak .. ve
cek bir kız olmalıdır. 

Dantel Moda!Jı 

Bu •ene dantel modası pek 
rağbettedir. Bunun sebebi 
sun'I ipekten fevkalide nefis 
danteller yapılabilmesidir. Bu
giln Avrupada her kadının 
tlzerinde dantelle yapılmış 
elbiseler, ıüaler, ceketler vardır. 

Yukardaki resim, elbise 
üzerine giyilmek üzere yaptı
nlmıt dantelden iki kostümü 
a-&termektedlr. 

Alman sinema artistleri nasıl ginirler yukarda: 

Ulyan Harvey, Lil Daiever, Jenniy Jugo, Briguek Helme
Dia tuvalet ve •okak elbiselerini g6rilyonız. 

Aşk Mektupları 
Aldanma! Ey Gönül 

Uzun seneler içinde mazinin j binlerce hicran do:u olduğunu 
fırbnalarile yıpranan benliğin unutuyor musun'? Ey gönül!. 
tevlit ettiji şebabet tahassürile 
tabiate isyan mı ediyorsun ? 
§:. ranoı 1. 

Hayabn uçurumunda, ken
dine · çiçeği henllz koncalanan 
viai bir hıyaban mı anyonun? 
Ey g&nlll I Y okaa filpheli bir 
rüya mı görüyorsun? 

Bilmiyor musun ki senin içi~ 
hicranlar, matemler mukadder; 
ey gönül?. 

Senin gibi adedi kentrilyon
lan geçen ve bir lahzada 
doğup gene hemen batan gö
nüllerin enkazından kurulmuş 
olan bu küstah dünyaya hilA, 
bir 6mit mi besliyorsun? Ey 
gönül 1.. 

Seni taşıyan bu naçiz vücu
dun yasbiı her yerin albnda 

E.telden senden uzaklaşan 
o tatlı ümidi başın ucunda gö
rüp te yaklaştığını mı zanne
diyorsun? 

Yakın gördğiin o saadet 
dUrbününün tersind~ görünen 
ve bili uzaklaşan ( ümit) tir .. 
Ey gönül! 

Sen istediğin kadar bağır. 
işiten yok.. inle; doktorun 
yok. Ey gönül 1 

Dünya ıssız bir hıyaban .•. 
Sen de bu yerde hem can ve 
hem de canansın. Ey gönül 1. 
Sana terceman olan bu naçiz 
kalem müessirile beraber ya
kın bir istikbalde esrarı meç
huliyetlere karışacaktır. Ey 
gönül.. Ey gönül 1 

il Başkasının Kan
sile Evlenilir Mi? 
Kansını Bırakıp Başka
sının Karısını Ayartan 
Erkeğin Akıbeti NeOlur? 

Bir Evlinin itirafları 

Dün Kadıkayden Sait imzalı 
bir kariden, bütün gençlerin, 
bütün evli kadınların dikkatle 
ve alaka ile okuyacakalan bir 
mektup aldım. 

Bu adam, batından geçen 
faciayı şöyle a.Jatıyor : 

"Yedi sene evvel, mahalle
mizde oturan ze11gin bir ada-
mın karısile tanıştım. Bu ta
nışma evveli gözlerle başladı. 
Sonra iş muhabereye bindi. 
Seviştik. Bu sevişme daha zi
yade kadında isarmı gösterdi. 
Benimle evlenmeyi teklif ede
cek kadar ileri gitti. O, zengin 
bir adamın karısı olduğu için 
refah ve huzura alışmıştı. Ben 
ise ufak bir memurdum. Vari
datım aylığımdan ibaretti. Bu 
müreffeh hayattan sonra sefa
lete alışanııyacağını, benimle 
yaşıyamıyacağmı anlatmıya ça
lıştım. Fakat aşk gözünü kör 
etmişti. Uf ak bir kulübede 
ve bir lokma ekmeğe razı ol
duğu~u söylüyordu. 

Nihayet ben de mukavemet 
edemedim. Karımı bıraktım. 

O da bir çocuğu ile bana 
kaçb. Kocası boşamıya razı 
olmadı. Böylece meşru surette 
evlenmeksizin beraber yaşamı
ya başladık. Fakat birbirimizi 
karı koca addediyorduk. Ha
yatımız bir müddet mes'ut 
geçti. 

Fakat nihayet sevdanın 
ilk ateşi söndü. Arada geçim
sizlik başladı. Şimdi aevimiz 
bir cehenneme döndü. Ôyle 
kıskanç, öy!c kıskanç bir ka
dın ki, sağa baktın, sola bak
tın, komşunun kızma göz attın, 
diye bin bir vesile ile bana 
hayab zehretti. Bugün artık 
geçinemiyecek hale geldik. 
Şimdi yaptağım hatayı anlıyo
rum. Fakat bu hatayı nasıl 
tamir edebilirim? Bu belldan 
nasıl kurtulabilirim?" 

Bu vak'ayı bir sevdanın ezeli 
olduğa.:na inanan saf gençlere 
dikkatle okumalarım tavsiye 
ederim. Bilhassa genç kızlara 
ve gözü dışarda dolaşan evli 
Hanımlara hayret verecek bir 
sahne olmak üzere kaydedi
yorum. 

Bu kadın, aşkı için kocasını, 
evini, evladım, refahını feda 
etmiştir. Aradan yedi sene 
geçtiği halde gösterdiği bütün 
geçimıizlik, kıskançlıktan iba-

Amerikalı 1 Mil 
Nasıl Elbise 
Yaptı~mış_? . 

Adana .- Kız kollejf talr 
besinden Hacer Hasan hanıdlt 
kollej mGd~ Mis (T aYnii') 
aleyhinde bir hakaret davdl 
açmış ve davanın görillm~ 
.bqlanmıfbr. Maarif taribindt 
nadiren geçen bir haditl 
olmak itibarile şayanı dikkat 
gardtljilmtlz bu vak'anın esd 
ıudurı 

Cthnhurlyet bayrammdan iki 
gtln enel mektep 1110diresi Mit 
ffavnir) talebeyi toplanııft 
Cnmhuriyet bayramı merasi
mine kırmızı, licivert, beyaS 
renklerden mürekkep bir for 
ma ·ile gidileceiini söylemift 
itiraz edenlere de söz vermiş. 

Bunun üzerine Hacer Ha• 
un H. parmağım kal<lırmıŞ, 
ı6z iltemiş ve: 

- Yo, ço ••• 
Diye hatladığı cDmleyi bi• 

tirmeden Mis (Tavnir) tche1'" 
vllrle bai'ırmış: 

- Şimdi mektebi terkedi
niz ve bir daha gelmeyiniı. 

Hacer H. bu ıuretle mek· 
tepten koYUlmuı, sonra mek• 
tebe müracaat etmiş, eşyala· 
rını almak istemiş ve tardı 
sebebini bildiren bir de vesik• 
istmiş. O da: 

- Polis getiriniz ve bll 
kızı dışarı attırınız. deıniŞ. 

Vak'anın safhaları bunlardır 
Mahkemede, Hacer Hasarı 

Hanım, mektep müdire~inc 
karşı hakaret etmediğini, bui• 
kis kendisinin hakarete uğra· 
dağını söylemiş, formaya itira• 
zının sebebini de, bunud 
Amerikan bayrağına benzedi· 
ğini, bu renklerin yanında Hi· 
lalin pek ufak kaldığını anlat• 
mış, vak' anın şahidi olarak ar 
kadaşlarını köstermittir . 

Bunlar talebeden Sabahat 
Mümtaz, Şem'inur Süleym&J!' 
Meliha Kamil, Sabiha Huliı51t 
Feride Ali Rıza, lclil Fuat. 
Vedia, Hadika, Hatice Mur 
taf a ve Vebbiye Sait Hanı dl'"' 

lardır. 
Cümlesi, arkadqlanmn ifr 

desini teyit etmişlerdir. Mair' 
keme, timdi, mildirenin ıabil"' 
lerini dinliyecektir. 

Bir lf çi Kadm Yaralandı 
İzmir, 3 (H. M.) - Dlb1t 

Halkapınar fabrikamda çalr' 
şan Kadriye namında bir geııf 
kızı evine giderken Zekerit' 
namında biri ağır surette yw
raladı. Hadise, Kadriye Ham ..... 
Zekeriyaya yllz vermemeaindeO 
çıkmıf, yaralı hutaneye bl
dınlmıtbr. 

rettir. Kıskançlık iae qkaa el. 
samimi ifadesidir. Demek ~ 
dan çok ıevmiş, hllA da ıeviyol• 
Fakat bu kadım evindeD .
refahından uzaklqtıran erk~"' 
kıskançlık sahnelerine bO
tahammül edemiyecek kact-' 
botkimdır. 

Muhterem kari; bu itabıJll" 
dan çıkaracağın netice ıudot: 
S · · · ood enı •evenı sevmıye ve 
mes'ut etmiye çahı. Artık lıd 
işin başka türlü tamirine iı11kat 
lr"1mam1fbr. 



Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Tor~ Garsonlarm Şikayeti 
Bıll l:a:mirden itıi:a:lik dolayı· 

=le lıtanbula geldik. Uzun mild· 
etten beri gerek latan bul ve · ge

rek İzmir gazino ve barlarmda 
r•rıon, fef ranonluk yaptık, 
Şimdi &yoğlunda batımız.ı vu;: 
lbadık yer barakmadık. Hiçbir 
raıino ve bar bizi kabul etmiy~r. 
Halbuki bu barlardaki ganon. 
batta fef ranonlara dikkat ede
cek olur1ak hepai de ' ecnebi te
beaaındandır. 

Biz Türkler bu memleketin 
az evlidı olduğumuz halde niçin 
kabul edilmiyoruz. Sebebini bir 
türlü anlayamıyoruz. Hepimiz aile 
•ah'b' · ı ıyız. Çocuklarımız var. Aç-
lıktan bağnşıyor lar. Lokantacılar 
cerniyeti bu halimizle alakadar 
olrnalıdır. Nazara dikkatlerini cel
bederi:ı: Efendim. 

Beyoğlu Tarlabaşı Bekar 
ıokak No 36 Ahmet Tevfik, 
Fenryolunda bakkal Ri:a:a 

Efendi evinde mukim 
Sezai 

Sui istimallere Dair ! 
Bozdoğan kemerinde, 5 uu

lllarada oturan Şakir Doğan is· 
lllindeki kariimiz:, ıui istimaller 
hakkında bir miltalea ileri sürü· 
ror. Diyor ki: Bu a-ibi sui iıtimal 
1•pan kimıtelerin ıui istimalleri
ftİn niabeti derecesinde mal ve 
lllÜllderi istirdat edilmeli ve 
Devlet b, nkuına matlup kaydo
lunınalıdır. Bu derece müessir 
bir nıüeyyide, elbette ki bu gibi 
uyıunsuduklaran önünü alır. 

Hadımköy Çok Pahah 
fstanbulun elli kilometre ya

kınında ve hat üzerinde bulunan 
liadırnköyünde, bakkaliye eşyası-
111 yüzde elli, hatta yetmiş dere
cesinde bir zam ile yiyoruz. Son 
tanınnda ekmekler de pek ziyade 
bozuldu. İçi kum dolu 750 • 800 
rra.nılık ekmekler 10 kuruştur. 

Bu İflerJe uğraşılması, esnafın 
istediği derece zam ve fiat yapıp 
lsteın..,si elbette münasip değildir, 

Nazarı dikkati celbetmek 
isterim 1 .. 

Kamran 

Bir Muallimin Teşekkürü 
Ernektar mütekait bir zabit 

•ıfatile ve müracaatım üzerine 
beni Bursa vilayetinin Orhaneli 
lrıerke:ı: mektebi muallimliğine 
~Yin buyuran Maarif vekili Esat 
~Yefendile ilk tedrisat umum 
~Gdürü Ragıp Nurettin ve lıtan
lı Ul Maarif emini Muzaffer ve 
.ı Uraa Maarif müdürü Beylere 
ttıen teşekkür ec!erim ederim. 

Orhaneli merkez mektebi 
muallimlerinden 
Seltimi Tahir 

Cevaplarımız 
rıınkarada E. Ruhi Deye: 

t.u ~ilciyetinizi alakadar gazeteye 
ti dırdik. Taahhüdünü yerine ge
~;etiui ümit ediyoruz. Mesele 
, 

1 dotrudan dotruya alakadar 
~editi için mektubunuza aynen 
~2ubabiı etmedik. 
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DÜNYADA NELER OLUYOR! Şehircilik Denilen Şey 
Bu Mudur? Pariste 

landı?. 

Buğday 

Rusfanın 
.Düıiy.a f·ci.~ 

Konferansı Niçin Top
.. Buğ~ay .lııra~atı Nedit? 
Te&lilte 'Var · Mıdir? 

Rusyanın 
Buğday İ'Lracatı 

Rusyamn 1930 senesi zar
fında tatbik ettiği Damping 
sivnseti, bu sene için daha 
şimdiden Avrupa devletlerini 
düşündürmiye başlamıştır. 

Verilen malumata göre 
Rusya J 930 senesi içinde 
200,000,000 ton buğday istih
sal etmiş. Bunun bir milyonunu 
harice sevketmiştir. Halbuki 
1929 ıenesinde Rusyanın ihraç 
ettiği buğday miktarı 50 mil· 
yon tondu. Rusya bu ıene için 
buğday iıtihsalatını %20 niı
betinde arttıracak tertibat al
mıttır. 

Rusların maksadı gelecek 
seneler zarhnda buğday ihra
catını 3 milyar tona çıkarmak-
tır. Bu gayeye vasıl olduktan 
sonra Ruslar bütün kuvvetleri-
ni pamuk, tütün ve kenevir 
istihsaline hasredeceklerdir. 

Avrupa, Rusyanın bu faali
yetine karşı lakayt değildir. 

Bilhassa Fransa, Rusya etra
fında iktısadi bir abluka vücu
da getirmek için elinden gel
diği kadar çalışmakta berde
vamdır. 

Şimdilik Fransa, Rusyadan 
gelecek buğdayın Fransaya 
girmemesisi temin çaresini dü
şünmektedir. 

Ayni zamanda bütfin dev
letleri bu sahada müttehit bir 
cephe teşkilin davet etmekte:. 
dir. Teklif ettiği şekil şudur~ 
Devletler, Rusyadan gelecek 
buğdayı satın a!ıp bir merkez
de toplıyacak ve memleket!~

ki fiat üzerinden ıatı1ığa çı
karacaktır. 

Bu suretle fiatlar düşmiye
cek, Ruslar da maksatlanni te
min edemiyeceklerdir. 

Buğday 
Konferansı 

Bu vaziyetten en ziyade 
müteessir görünen Fransadır. 
Çünkü Rusyaya kartı bütfin 
Avrupada müttehit bir cephe 
tesisine teşebbüs eden Fransa 
olmuıtur. Avrupa birliği fikri 
sırf bu maksatla ortaya atıl
mıştır. 

Şimdi bu birliğe merbut 
olmak lizere Puiste bir de 
buğday konferansı aktedilmiı
tir. Bu konferanstan maksat 
buğday istihsal eden memle
ketlerin Rusyaya karşı alıtcak
ları vaziyeti tesbit etmektir. 
Fransa, Rusyadan gelecek bu
bubabn ya reddini veya hüku
metler tarafından satın alına· 
rak fiatların düşmesine mani 
olunmasını teklif etmişti. Buğ
day iıtihsal etmiyen memle
ketlerden bazıları bu teklifi 

SERVER BEDi 

Amerikada işsiz/ile alt birkaç Nlırte: Yrıkartla iı.lz amelegf! ekmek tlaiıtılılJOr. 
Aıa/ulc aç köglii 11kmt1k ip. nölNt l>ekllgor. Gördüji111iiz çocııklar hep işsiz amele 

" lcöglii çocuklarıdır • 
reddettiler. Almanya gibi bir kat'i bir ıaeticeye bağlanmadaa makinelerin Belçika ve Franu-

kısmı da, Rusyanın mukabele dağılmıya mecbur oldu. dan alınmamasına karar ver• 
bilmisil yapmasından korkarak Rusya bu hububat koofe- mistir. Rusyamn bu mukabelesi 

bu teklife yanaşmadılar. Bu ransma mukabele olmak üzere diğer devletleri ikaz ederek 

sebeple hububat konferansı bu sene garpten ıatın alacağı ihtiyatlı bulunmıya sevketmiştir. 

~Ş~ü-p~h=e~li~K~u-d~u~z~~B~ar~tı-n~De~re-si~M~u~~-ve~le~si~Ödemiş Yolunda 
BartıD ( Hususi ) 90 B C 

Hastalıkları bin liraya ihale edilen Bartın ir inayet 
boğazı temizleme mukavelesi, İzmir, 3 ( H.M. )- Konyalı Edimeden kuduz müessese

sine Avram isminde beş ya
ıında bir çocuk gönderilmiştir. 
Evvelki gtln de (15) kişi gel· 
mittir. 

Bulgarlar Ve Adana 
Pamukları 

Bulgariıtan mensucat fabrika
larmin birçotu ucuz olduğu için 
Adana pamuğu kullanmıya karar 
vermiflerdir. Fabrikaları temıil 
eden bir müme11il bu maksatla 
Adanaya ritmittir . 

işlerin pek yavaş a-örtUmeıin- Mehmet oğlu Abdurrahman 
den dolayı feshedilmiftir. Bo· namında biri yaya olarak Ôde
ğazın birinci kısım ameliyab mişe giderken Karadoian k&p
ayrıca münakasaya konacaktır. rlisll batında öldürillmliftiir. 

Mefıuh mukaYeleye göre Hadise eski bir kinin netice
üç kısma ayrılan temizleme sidir. Katil Hnseyin ve Meh

met ) •,<alanmıştır, 
işleri (8) ayda bitecek ve mü· FICI ADALARINDA KASIRGA 
teahhit de (00) bin lirasını Suva (Fici adasa) 2 ( A. A.) -
alacaktı. Boğazın nakliyat Reamen bildirilditine rlire aon 
noktasından haiz oldup kaaarra 160 ki,inin c5lümüne aebe-
"'hemmiyet bu İ•ı'n bı'ran ev' vel biyet vermlttir. Bunlardan dard6 
?- -r Avrupalıdır. Kaybolanlann mik-
intacım amir bulunmaktadır. terı <la mühimdir. 

1Z 

[ Baş tarafı 1 inci sayfada J 
datı israf etmiş oluyorlar ve 
bunu anlamıyorlar. 

Bir Mukayese 
Bugün belediyenin \'aridab 

(12) sene evvelkinden (10) 
misli fazladır. Rica ederim• 
şimdi ıehir o 2amandan daha 
mı temizdir? Devri Hamidide. 
Rıdvan paşa zamanından daha 
pistir. fstanbuhın bukadar
pis hali, diyebilirim ki, biç 
görülmemi~tir. 

Geçen gün Kuledibinde İn
giliz ha.stane;inc gidiyordum. 
Kuledi!Jinden itibnren bu ci
vardaki sokakların bepsiniu 
kaldırımları sokülmilş, hertaral 
süprüntü, çamur... İngiliz kon
solosanesinin arkasındaki so-
kak bqtan başa pislik içindı 
idi. 

Buralara relen ve kuley 
gezmek istiyea yerli, ecnebi 
kimseler bu manzara karşısın
da acaba ne düşünebilirler ? 
Bu •ekaklardan nefret etmez· 
lw mi ? Şehir belediyesi şim· 

dlye kadar nerede kaldırım 
den~bilecek birşey yaphrmış· 

• tır ? Büyük caddelerdeki düz· 
gtln kaldırımları bile Tramva:-
ıirketi yaptırmaktadır 

Batak Sokaklar 
Gene geçen sene Teşvikiye 

camii arkasında bir hastaya 
gitmek mecburiyetinde idim 
Otomobil çamura saplandı, 
kaldı. Bu asırda ve şehrin en 
parlak bir mevkiinde, içine 
otomobil saplanan böyle bir 
sokak görülmeli midir ? 

Osmannlı bankasından 
aşaiı taraftaki ıokakların hep• 
ıi de geçilmez bir haldedir. 
fstanbuıun göbeği olan bu 
yerlerin kaldırımları otuz sene 
evvel daha iyi ve buraları da
ha pek çok temiz idi. 

Beyoğlundaki Kumbara• 
cı yokuşundan bir gün ininiz, 
kendinizi Afrikanın ortasında 

T omboktolulann oturdukları 
gayri medeni ıokaklarda zan-
nedersiniz. Belki oraları daha 
muntazamdır ve daha temiz· 
dir, denilebilir. 

Sayam Hayret Bir Ver 
Ne hacet; size en yakı

nını ve kolaylıkla gidip göre
bileceiiniz bir yeri salık ve
reyim: Hayret etmezseniz bir
ıey bilmem. Karaköyde Kredi 
Liyone bankasının arkasındaki 
sokaiı bir kere g6rftnöz. Evvel 
emirde burnunuzu bkamadan 
geçemezsiniz. Şayet hava yağ
murlu iıe paçanızı toplamadan 
yürilyemeniniz. Ortalığı çirkef 
iıtili etmiıtir. Burada bulunan 
ve üstü açık olan çöp sandığı 
dolmUf, etrafa tqmışhr. 

Sokakta idrarlar akıp gider. 
Halbuki bu amdakalar şehrin 
ticaretaneleriain en mühim 
merked ve l.taabul belediye
sinin varidatını temla eden en 
canlı bir menbadır. 

Faatih, Kumkapı, Ahırkapı, 
Aksaray, Kasımpaşa cihetlerin
den lıahsetmiyorıım. Esasen 
buralarda kaldırım yok gibidir. 
Lağımlar patlamıf, her taraf 
perişan bir haldedir. 

Dört beş seneden'heri İstan
bulda bir ıokai'ın esaslı tamir 
edildiği görülmemiştir. 

İKİMİZ --
Bir gece, büyük bir ateş 

içinde gözlerimi açar gibi ol
muştum. Yahut bana öyle gel
di. Yatağımın başında Fazıla 
benzer bir gölge vardı. Anh
mı okşuyordu. Ben inliyor mu 
idim? Ağlıyormu idim? Sayık
lıyor mu idim? 

1 aimi kaybediyordum. Ne gün 
r hasta olmuştum ? Aradan kaç 

gUn geçmişti ? Kendime gel
diğim vakitler bunu hiç tah· 
min edemiyordum. .. 

Ben gözlerimi biraz kapalı 
tutarak onları dinledim. Hayri 
Bey diyordu ki: 

- Yok, iyidir, iyidir, nefes 
alışları başkalaştı. 

Annem, endişeli bir sesle: 
- Ama hili dalgın, bili 

açılmadı. 

Cevapları Tahmin Ediyorum 
Maamafih biliyorum ki her 

tenkit gibi, bu sözlere karş da: 
- Herşey para ile olur! 

denecektir. Halbuki para i8raf 
edmyor. Sonra parasız yapıl.acak 
birçok şeyler vardırki bun-

llıı ~ece yarısı hararetim art"•fu ' ertesi sahalı uyandığım 
~ t te ateşim vardı · 
ı::.rt . • 

d esı akşam hararetim o 
trece "k 1 . 'k tl-,·zni yu .. e n.ış,, l doktor ge-

lr•ıı ~e. ıne~bur olnıuşlar. Ben 
diııu bilmiyordum. 

Bu yüksek hararet birkaç 
gün devam etti. 

Arada bir gözlerimi açtığım 
vakit, odada bir hamam sıcak
lığı, keıkin bir iliç kokusu 
duyuyor, bq ucumda bir ıllrD 
titeler ıörilyordum. 

Fazılın sesine benzer bir 
aes: 

- Fatoş, Fatoşçuğum, niçin 
yapıyorsun, niçjn kendini üzü
yorsun? diyor gibidi. 

Sonra kan ter içinde ken· 

Nihayet, bir sabah, başımda, 
göğsümde bir ferahlık hisseder 
gibi oldum. Ciğerlerimin ara-
sından büyük bir kaya parçası 
çıl<mış gibi ferahlamıştım. 0-
dadn Fazıl, annem, Hayri Bey 
vardı ve bana yan gözle baka
rak birbirlerile konuşuyorlardı. _ 

- Tabii... Vücut yoruldu ... 
Dün gece ne idi o? Zavallı 
boğuluyordu az daha... Bere
ket o müvellidülhumuza ba· 
lonlarına .•• 

ları yapmayı oa bilmiyorlar. 
Cemil paşanın sıhhat işleri 

ve etfaiye teşkilnlı hakkındaki 
fikirlerini de varın naklede-



MASONLA.. B Resminizıl Biz 
Gönderiniz 

Masonluğun Gizli Ayinleri. İşaretleri, Ta
birleri Vardır. Bunlardan Maksat Nedir? 

Jtt • 

Size Tabiatinizi 
Sögligelim ... 

Mason Olabilmek için Aranan Şartlar Nelerdir? Tablatfnl:ıı:l anlamak ve resmlnlzden 
hunu l:ııUdlll ettlrmek iıtcraeni& blse 

r fototraf r8nderiniL Fakat bu resim 
i bli bir pozda çekilmif olıua. Taki 
ıütchaaa11ım1z yandmaaua ve mUtalca Masonluk dUnyanın her ta· 

rafında teşkilatı olan beynel
milel bir teşekküldür. Efradı 
uzun imtihanlardan sonra se
çilmiş kimselerdir. 

Akidesi, AUahı sevmektir. 
Onlar Allaha "Ka.natın büyük 
miman,, derler. 

Dav::ısı : Hakikat, nur ve 
hürriyettir. 

Prensipleri: Müsavat, uhuv· 
vet ve şefkattir. 

Vasıtaları: İkna ve imtisal 
nümunesi olmakbr. 

Gayesi: İnsanların saadetidir. 

2 
lere ayrılnuşhr. Her mertebe
deki Masonların ayrı tabirleri 
ve işaretleri vardır. 

Eski zamanlarda güneş bat
tıktan sonra ay ışığı altında 

toplanıp görüşürlerdi. Fakat 
Zaroastnn yaptığı gibi içtimalar 
öğlede açılır, gece yarası 
kapanır. 

Mason Olabilmek için 
Mason olabilmek için 2 J 

ya<'ında olmak, muahaze edi
lemi yecek bir ahlak sahibi 
bulnmak, şerefli ve müstakil 
bir meslek sahibi olmak ve 
IVıasonlukta öğretilen hakikat
leri kavrıyc.ıhıJecck kabiliye~i 

haiz bulunmak lazımdır. 

Y almz Masonların erkek 
çoculdarı 18 yaşında Mason-
luğa girebilirler. Bunun 
için de gencin, babasının 

muvafakatini aiıııası şarttır. 

Mason toplanmalarında de
rece, vukuf ve fazilet for

mdan başka bir fark göze
'ılmez. Herkes müsavi ad-
!olunur. 

Masonlar localara, yani ayn 
yrı kulüplere ayrılmıştır. Ma

ııonluğa girmek için bu loca
lardan birine intisap etmek 
lazımdır. 

- r Arkası var 1 

• ntaınna dütmuin. .. 
Rcrı1mlerindea tabiallcrlnl öğrenmek 

l m bI:ıe rcstm g5ndcren karilerlmiz 
hakkında mütchassıaımı:un cavnplannı 
aıağıda okuyunuıı: : 

* lı'1ürüvvet R. Zeki ve ıçııı-
den pazarlıkh-

dır. Çabuk 

• bap olmaz, 

rlannı söyle-

ez, intizam 

~uyudatını ih

nal eder, sev

& iye mütema-

yildir. n•~EE.tl 
Bunun için de bütün insanları, 
din, milliyet, mczLep farlı ol
maksızın bir bayrak albna 
toplamakbr. 
· Masonlar derler ki: "Mason
luk gi:tli bir cemiyet değildir. 
Fakat sırn olan bir teşek
küldür." 

l _______ C __ e_ll_a_t__..A __ lı_·n_ı_·n __ fl __ a_t_~_r_a_l_a_r_ı ____ ____ 

Ben Cellit O dum? Bu, 
Masonluğa herkesi almazlar. Tesadüftür .. Çünkti Mason olan adamın 

M:.ionluğun öğreteceği esas
lan anlıyacak ve gayesini kav
nyacak kabiliyette olması la· 
ıı ngeldiğini söylerler. 

Onun için de localara bir 
bP-i'iciyi kabul hususunda azami 
de.ecede ihtiyatlı bulunmasını 
tavsiye ederler. Masonluğa bir 
cbfa girdikten sonra, o adam 

Belki Rüştiye 

Kitapların 
Arsen Lüpene 

Sı ·alarında Gizli Jkuduğum Bazı 
Verd· ği Arzular... Nik Kartere, Hele 

zlünyanın neresinden ve hangi din 
vo milletten bulunursa bulunsun 
bLtün Masonlarla kardeş olur. 

Her Mason, dünyanın her
hangi bir yerinde diğer bir 
Masona rasgeldiği zaman ona 
yardım etmeyi, ona birader 
muamelesi yapmayı vazife bilir. 

Bu knrdeşlik münasebeti Ma· 
ıunlann her tarafta birbirleri
ne yardım etmelerini ve iş 
hususunda müzaheret gö!iter
nıderini temin eder. 

(Baş tarafı birinci sayfada) 

Rütşiye sıralarında, gizli gizli 
okuduğum bazı kitapların ver
diği arzular.. "Nik Karter" , 
"Nat Pinkerton,, , "Cinayet 
Yuvası,, fiilin gibi şeyler •. He
le Arsen Lüpene] bayılınm. Bu 
adam bir dahidir, dahil 

" Bundan iki sene evvel de, 
bana Tepecikteki kahvede ca· 
navar " Landrü " nün mace
ralarını anlatblar. O adam iyi 
terbiye görseymiş milletine pek 
çok iyilikleri· dokunurmuş. 

Faraza Türkiyede işi olan _ Evet, maksada gelelim: 
b"r ecnebi mnson, Türk Ma- Ben nasıl cellat oldum? Umumi 
snnlanna müracaat etmek su- 1arbin son günlerinde memle
rc cile işini kolaylıkla gördü- ket inkısama uğramışb. Ken
rebilir. Keza bir Türk Masonu dini bilen her Türk, vatanını 
A TUpa ve Ar.ıerikaya gittiği kurtarmak azminde idi. Ak
z man Mason biraderlerden şam üstü .. evimdir " diye 
lı ami derecede yardım görür. girdiğin yerde elin köpekleri 

Bugün Masonluğun kapita- yağmacılık ediyorlardı. Ne ka
f t dünyada en riyada işe rışık günlerdi onlar... lşitiyo. -
yznl an temiz vasıf.arından bi- Juk, isyanları basbrmak, mem-
ri budur. ıeketi esaretten kurtarmak için 

Ayinler ve lşar6tlar Anadoluda harekete geçilın~. 
L fasonların kendilerlıı t malı- O sırada, Konya havalisinde 

sı:s ayinleri, işaretleri, elbibe- bir isyan patlak vermişti. Ben 
le i V\: mera!::nıi vardır. Bunlar o esnalarda a ker oldum ve 
gizli l ·tulur. milli mücadeleye girdim. 
r aksat bu işaretler sayesinde I Evveli altı yüz kişilik bir 

lfosonların birbirlerini tamya- 1. mtifreze halinde, isyanlan bas
b "lmel rin ·, ve haricilerin ken· tırmak için Konyndar. hareket 
dilerini foasoıı gibi göstererek ei.-tik. Hareketimizden evvel 
içlerine girmelerine mani olun- kumandan Mustafa B. biz.e 
masım temin etmektir. nasihatler verdi: 

\fasonluk muhtelif derece- "- Gittiğiniz yerlerde na-

Tc rihi Tefrika No. 48 Yazan:
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LUÇ Al"f.11 IS 
Kılıç Ali Paşanın Hahralan 

Karadenize açıldığımızın dör
~1ncü günü idi. Ufukta, sahille 
,bir hizada gid m iki yüzden fazla 
gemi görciük. Bunlar (Şapka) 
kıeuilcn ve Karadcnize mabsuı 
.;korun gemileri idi. Benim gemi· 
)erin Kadır-a i.a. Yüz tane ıap
luuun bil.: bfr Kadirz-a ile bata 
,oaluım.y. -..._tını çok l~i biliyw-

dum. Korsanların ıapkalannı • görür görmez derhal tic!detli bir 
emir vererek donanmama niz.ama 
aldırdım. Bir dakika sonra da 
dilşmana cepheden hücum ettim. 
l u hücum tamam ıekiz saat 
sürdn. Onlar kaçıyor, biz kova-
lıyorduk. 

Hücumdan biraz sonra hafif 

ayılırım .. Bu Ada. Bir Dahidir .. 
rrmsa tecavüz etmiyeceksiniz, h her verdim. Kumandan vak'a 
amirlerinizin emirlerini har- mahalline geldi. Kız baygın 
fiyen icra edeceksiniz. Y tıyord~. . ~ava1lınm bil~~i 

Benim miifrezemin kuman- f .ale. ed_ıımıştı . Kumanda~ mu-
' . d" O kt . d teessırdı. fiaclıse mahalhnden 
a~nı, şım ı şa. a J~ arma dönünce beni yanına çağırttı: 
yuzbaşısı olan Nızamettin Bey- " - Vazifeni eksik yapbn, 
di. İkinci kumandan da top~u ı el'unu gebertecektinl dedi. 
ül~zimi Nail Beydi İlk defa o gün bir haini 
"Bir akşam, şimdi ismi ak- öldürmediğim için kendime 

lıma gelmiyen bir köye girdik. zdıın ve bir . d~a böyle v1· 

B k.. M'h r t .ki t z,yetlerde vazıfcmı tam yap-
u oy 1 a ıç en 1 saa mıya karar verdim. 

ilerde idi • Köyde nevalemizi l ~kası ••tr) 
<Hizmiye başladık. 

Gece, köyün içersinde 1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
gezerken, sokaklar arasından 1 
ince 1:.ir feryat yükseldi: DARULBEDA YI TEMSiLLERİ 

" - imdat! İmdat 1., 2~;0 ndk:..:~:ı:: ISTAHBUL BELEDiYESi 
Bu, ince bir kadın sesidi. muallim ve taıe-

Derhal koştum ve imdat isii- beye mah .. us K~ Wı ~ij 
yen eve girdim. lçerde gör- n O o o E 1- 1111 il 1111 
di ğüm manzara müthişti : Bir ~ 1 11,,ıs U ( 
aclam genç bir kızın cebren iiJ m 
ırzına geçiyor! Bu vaziyeti ku
mandanıma haber vcrmiye 
n: ecburdum. Fakat o zamana 
lcadar iş işten geçecekti. Kar
şımdaki mel'unun suçu mey
danda idi. Bir Türk kızının 
namusuna, taarruz ediyor 1 
Ne duruyorum? Hemen mav· 
z,; 'ıni herifin üze.-ine çevir
dmı, tetiği çekerek ateş ettim. 
Herif snğ kalçasJudan yara
landı. 

Orada f c ııa uurmadım. 

Kunıandaua koştum. Meseleyi 
Şchr.adebaşı 

Ferah Sinemamada 
Bu gece halk gecsl Sinema, tiyatro 

variyete. 

bir yağmur başlnnıışh. Ne ise, 
sekiz saat içinde şapkalardan 

yüz elli kadarını batırmıya mu
vaffak olduk. Diğerleri kaçtı
lar. Birçok esirle, bir yığın gani· 
met aldım. Esirleri Sorguya çek
tiğim zaman bir tanesi hayret 
edilecek sözler söyledi, dedi ki: 

- Karadenizde Moskofların 
kouanlık etmeleri imkansızdır. 

Onlar bu ite kolay kolay 
cür'et edemezler. Bunun içindir ki 

Moskoflar Volga ve Dinyeper 
nehirlerinden dışarı çıkamazlar. 
Fakat son zamanlarda Moskof
lnrın başına yeni bir amirıl geldi. 

Ba adam Mo'1tolan Türk b-
• ,...... ..:dırilJOıl'· 

J iyes 3 perde 
N ıkledcru Nebi 

Zeki Bey 
\işe hergün 

s , 13 le'3 iti· 
> ren açıktır. 

1111 

1 ltllUll 
.~ t.KAZAR - Bağdat Hıraıu 
A.!.Eı IDAR - 1 peratorlçcnln yll:ıüğü 
A S R J - K -im Anı:au 
AifflSTiK - 0~ Kınnm Gl11 

ruVAI. - İmparatorun Yaveri 
FLHAMRA - Devlet Kuşu ve Kadın ! 

isterse 
EKLER - Yunan ti atro tra u 
ı-RANSIZ - Yunan Operctlı J?.iaıu 

lstnnbul 1 
Gf.ORYA - Ö'düren Adnm 
ı.!LAL - Panama korsar ı 
l\; ı\ J l K - (" ~bcnnmlcr HkKhııi 
l\ c L F K - r..uyruklu Yıldız 

iLLET T. - Nnşit B. 
!iLLİ - Kadınlara inanmam 
E R A H - Vıtrycte 

•) p E R A - Marlça 
OREYYA - (Kadıköy) Piyangoda 

bir kadın 
ÜakGdar - ( HALE ) Bek ret Koncıısı 

Sordum: 1 
-Bu y .. ni amir.ll ner ·den gd-

nıiş? 

Eı:ıir, elile U7.akları gösterdi: 1 
- Çok uzaklardan gelmiş, 

dedi ... ismine de Veneyro diyorlar. 1 
Kulaklarım şiddetle zonkladı 

ve esirin yakasından tutarak bü
tün kuvvetimle sarsaladım: 

- Bir daha söyle ıu ismi, 
diye haykırdım. 

Esir tekrar etti: 
-Amiral Veneyro 1 Sh·ri ııakallı 

orta boylu bir amira!... Fakat 
yaman bir adam r •• 

Hasan Kelle yanımda duruyor, 
beıoim bu vakitsiz hiddetimin 
Mbebin1 bilmeditf için ıurotıma 

Sine1ııalar 

LUPE VELEZ 
Gazip güzelliği ile, tüyleri yaldızlı 

bir mıntakaı harre kuşu gibi aşıkım 

çıldırtmak için etrafında uçuyor. 

lıte; Yarın akşamdan itibaren 

Ü P E R A sinemasının 
iraesioe ba,layacağı 

HATTI 
GÜNEŞi 

iSTİVA 
AL TINDA 

nam mu2zzam ve mükemmel 

filminde göreceğimiz bu sehhar 
yıldızın fevkalade temsilinin bir 

sahnesi 

MELEK ve ELtlAMRA ...... 
sinemalarında İraesine başlanacak 

y u 
filminin ilk iraesi münasebetile yann akşam verilecek 

1 
G A L A M O S A M E R E S 1 için yerlerinizi temin ediniz. 

l LILIAN HARVEY, OLGA TCHEKOVA her iki lisanda 
a M E L E K sinemasında: HENRY GARAT, Fransızca 

ve ELHAMRA sinemasında: VIU. Y FRITSCH, Almanca 

temsil etmektedirler. Bu film, ( UFA ) mn en mükemmel 

operetlerinden biri olup elyevm Avrupanın en büyük tehlr-
lerinde her iki lisanda birden temsil olunmaktadır. 

MÜSABAKA ŞERAİTİ, her iki~ 
yazılmış W sinemada tevzi edilecek programlarda 

~ bulunacaktır. 
İ>Ell:Z3Em'%1illm2~!l'l!mıem!IGlll .. mllm!il:ZEDl.'!IB .. !!!11 ... lllllmıl ... lmi~ 

sinemasında 

Heyeti temailiyesi başında : 
AARY GLORY JİM GERALD - LOUİS TRENKER - PIERRE 

MAGNIER.. lsviçrede Alp dağlanna ait tasavvur fevkinde v~ işidil
nem~ bir ahenk olup birbirine sadık olan iki sevdazedenin aşkı, 
por sahnelerinin hakiki mucizeleri sayesinde galip geliyor. 

Dehakar 

EMİL JANNİNGS 
tarafından ibda edilen en müessir eser. 

~ 

filmidir. 

ha}tcdc b.:ıkıyordu. 
Kelleye b. {."'lrdım: 
- Hey, Kelle... Hu adamı 

benim arkamdan getir 1 •. 
Ben kamaraya çekildim. He

yecandan e'im, ayağım zangır 

zangır titriyordu. Eğer Amiral 
Veneyro elime bir geçerse vay 
onun başına geleceklere! Allah 
yarattı demiyeceğim. Onn dünya-
nın bütün zulümlerini zerre zerre 
tathracağtm. 

Ben kamaramda bunları dü· 
şilnürken bizim Kelle, esiri ite 
kaka önüme getirdi. Biçare adam 
gördüğü şiddetli muameleden 
ürkmüştü. Durmadan ağlıyordu. 
Halbuki onun hayab bence şimdi 
nekadar mukaddes -.. nekadar 

kıymetli idi. 
Emirlerimi bekliy en Keller• 

hızlı ses!e bağırdım: 
- Öteki uirleri forsaya at--

!:ınlar. Gemileri demirleyiniı-
Birknç saat burada kalacağız· 

Kelle, bu emirlerimi yerin• 
getirmek için koşarken arka••" .. 
dan seslendim: • 

- Beni de kimse rahatsı 

etmesin l.. I• 
Kelle çıkılnp gitti. Ben eılr 

11 yaldız kaldım. Kaşlanmı çatar• 
bağırdım: S.. 

- Hey-. Ya.ldq babh111 

Adın ne ıenin? 
Titrek bir •e.1le cevap verdil 

- Marooiça. 
l Aı-kua _, J 
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Simit Narhı j 
A DA 111 A 111 

l C!hki Heyeti e iceye Varmak 
için Harıl Harıl Çalışı ord .. 

Belediye Altmış Para 
Koydu, Fiatlar Elli 

Parayı Buldu 
Belediye simitlere (60) para 

olarak narh koymuştu. Bu 
narh konulurken simitlerin o 
zamanki gramlan nazan dik
kate alınmışb. Simitçiler narh
tan sonra simitlerin gramlannı 

Hakkı Mahjazdrır 
d Bu tarzda yapıldığı takdir
ite lrabaıun çirkin olacağı an• 
te~nuş ise de, mOşteri, bu 
tlij-l~e tadil hususunda ısrar 
) gtnden, istenilen tadilat 
J a~mış.. Viyanadan ( Jozef 
~· Yll Kavf) ismindeki ko
( ~~ncu vasıtasile İstanbulda 
lan çı Silviyo ) namına yol-

nııştır. 

Ya: akat Silviyoriçi, ortada 
ktr tu. Arabayı gümrükten çı
b an Mateo ile Mihal de ara
" 'nın nereye gittiğini bilmi-
vOrlard ş· d" ab b •• . ı. ım ı z ıta, u ışın 

~c düşmüştü. Büttin ta
~ b memurlan, Beyoğlundaki 
k·~ alıklan dolaşmaya ve tah
ltiJc at Yapmıya başladılar. Tah
'lll lt uıun sfirmedeo mesele 
~ aşıldı. Arabamn şeklindeki 
t~~Usiyetle, tekerleklerinin li.s
~1 olması tahkikab pek kolay-
~ lırınıştı. Yavaş yavaş, ara
t~~ muhtelif zamanlarda, mub
çik Yerlerde görenler meydana 
~\lz.0r, ve bunların ifadeleri, 
)atd ım hakikati aydınlatmaya 
lı.ıtı T?1 ediyordu. Nihayet araba
bad· ıryesteden geldikten sonra, 
l'at ıse &ününe kadar, Şişlide 
~. avla caddesinde (Hazaros) 
'lend' . 
'tıl ınuı arabalığında kaldığı 
'ra~ıldı. Bunun llzerine, o 
)a alıkta derhal taharriyat 

Uel>~~· Fakat, iki eski şapka 
lit ır Erınenice ve fiç Rusça 

ilptaıı 
ııqtll d başka birşey bulu-
d~ ~ ı. Tahkikat tamik olun-

• OÜt .. 
ttk un o civardakiler, ge-
tıl. atabayı ve gerek araba-

~~ tanıyorlardı. ilk zaman
( ~ığı ~ayı idare eden, Sivaslı 
hl\ırı~ ıç G-:ripyan ) dı. Bunu&J 
ttarıRG~, Hasköylü ( Y ervant 

ns Yan) isminde de b?l' 
.ı Vardı Fak • d" "k" • "t • at şım ı ı ıEı 
~ o~ ' 1ığırd adan yok olmuşlardı. 
~~itıd •çın, ~Ohannes Garipyan) 
~be:r ~ bır kard~i olduğu 
r.~ ) e. •ndı. Bu adam (Grav
~ tdiyPartınıanmd kapıcı-

~· Ordu. 

~~:de deb. ( Osep Topalyan ) 
, l&i d ır yeğenleri vardı. 
~tı.dı. B Yakalandı. lf ad el eri 
M~ lltabUnlar, Mığırdıcın ora-
:~"'-' acılık tti v. • "tir f d ~e b e gını ı a 
~ -lct ~ .eraber, on zaman• 
lttıad1~Ycti~d~n haberdar 

t) Cettlt na ıddıa ediyorlardı. 
~~b·t f Ohannes ve gerek 
'bit ottn~ b~ey söyletmc.k 
~ %kik · Y ıne başkaların-
' 'da ata devam olunurken 
~ tij lnuh 0hıran (bahriye ne-
-~~•c.11 aebecisi) Baha B.in 
~Ül.!~lniııde uı~uklu Ramazan 
~ be hır dam, epeyce 

~t•ını Yanatta bulundu. 

~ i, aey:~terilen arabanın 
~ tllleni ~lund tnnol civann 
~~ ·t>at,'lf) et •okağında oturan 
~dı. f..1~ .. tesmiye olunan bir 
~ı'llh id iU'dıçla y ervant ta 
t~ ~ad· are ediyorlardı. An-
-q ••eden 

>'1.. t~el kı on beş, yirmi 
~·ltı. b· rmızı ytizlil ve 
1 ' l\ı. tr1 ,?' adam peyda ol-
~ 1gtrdıç b 

tıltnan b ara ayı koş .. 
~~l"\tYord u ada?1 da yanı

t\tvc) u ... Hadıseden bir 
diltl k ' ~ıgırdıç.la y ervant 
'-'qb~ .oldu. Ondan son

ıdareai, o. kum.w 

-86- Yazan: Ziya Şakir 
dtıyOazaı kalmamışb ı bacılardan Mehmet ağada teyit 

Rusçuklu Rama-ıan ağanın eyledikten ıonra diyorduki : 
bu ifadesini, o civardaki ara- (Arkası varJ 

yan yanya indirmişler, bu ıuretle 
narhı hükümsüz bırakmqJardır. 

Belediyenin bu fekildeki 
simit ihtiklnna mani olmam 
beklenmektedir. 

TOMB L ' 8. 

Gazete 
Oyu 

• • 
zın 

u 
amiyeli T omba a 

Dün Başladı ••. 
(Bat tarah 1 inci aayfnda ) 
2 - "SON POSTA" bu 

kartların neşri hitam bulduktan 
sonra, tombala numaralarını 
ihtiva eden kutudan hergün 

Lav ha 

Lavhr. 

Lav ha 

Lav ha 

( 2 ) iki numara çekecek, ve 
gazetede ilin edecektir. 

3 - Bu numaraları elinizde 
bulunan on iki karttan hangi
ıinde b·.llursanız lizerlerini çi-

N o. 1 

~Jo.2 

No.3 

No.4 

MOHIM BiR NOKTA 
Bu müsabakaya uzak, yakın " SON POSTA " ailesine 

mensup hiçbir kimse iştirak edemez. 

ziniz. 
4 - Aradan bir mOddet 

geçtiği vakit birçok numara 
çekilmiş olacaktır. O zaman 
kartlannıza bakınız. Bunlardan 
bazalannın dolmıya yaklaştığı
nı, bazılarında ise çizilmemiş 
bir miktar bOf yer kaldığıl'ı 
göreceksiniz. 

Kendi kendinize düşünllnü.z, 
acaba bu kartlardan hangisi 
daha çabuk dolacak, yani 
kazanacak? Bittabi bilemcz.r:
niz. Bunu tayin etmek sad~ce 
taliin ve tesadüfün elindedir. 
Oyunun zevki de, heyecana da 
işte asıl bu noktadadır. 

5 - Tombala oyunu bu 
noktaya geldiği zaman, (SON 
POSTA) numaralan çekmiye 
fasıla verecek ve size şunu 
söyliyecektir : 

LQ.tfen elinizde bulu"lan on 
iki karttan hangisinin daha ça
buk dolacağına hükmediyorsa· 

ı::JJZ onu alıkoyunuz, diğer on bir 
kartı yırtınız ve alıkoyduğunuz 
kartı hergün neşredilecek 
olan kuponlarla birlikte mat
baamıza getiriniz veya gö-ı
deriniz. Buna mukabil mat
b ıa, intihap ettiğiniz kartı 
tasdik edecek, fazla olarak o 
karta mahsus bir "sıra" numa
rası verecektir. 

6 - Kartlann tebdili mua
melesi hitam bulduğu gün 
"SON P0ST A" bütün karile
rini şehrimizin en büyük sine
malarından birine çağıracak ve 
karilerinin huzurunda, Noter 
memurunun da kontrolü albn
da mütebaki tombala numara
larını çekecek, sinemada bu
lunmıyanlann duymalan için 
ertesi gün ilan edecek ve ka
zanan her kariine mutlaka b:r 
hediye verecektir. 

Kaç Kişi Kazanacak? 
Bin mi, beş bin mi, on bin 

mi buraauu kestirmek bu da
kikada mümkün değildir. Fa
kat tekrar edelim: En çabuk 
dolacak olan karb kaç kişi 
intihap ederse, okadar karie 
mutlaka bir hediye verilecek
tir. Bu karilerin adedi kaç 
olursa olsun 1 

Hediyelerimiz Nelerdir? 
7 - Hediyelerimiz arasında 

muhtelif kıymette olanlar var
dır. Birinci hediye naklen (150) 
liradır. ikinci hediye mükemmel 
bir gramofon makinesidir. 0-
çilncll hediye ( 50 ) lira, dar
düncll hediye Lia radyo maki
nesi, beşinci hediye ( 25 ) lira 
nakit, altıncı hediye bir albn 
uattir. Hediyeler arasında kıy
meti (50) lira ile (15) lira ara
sında değişen erkek, kadın ve 
çocuklara ait pek çok eşya 
vardır. 

Hediye Nasd Dağıtılacak ? 
8 - Tombala kağıtları olan 

her kari mutlaka bir hediye 
kazanacaktır, fakat bu hedi
yelerin kıymetleri muhteliftir. 
Bunlan nasıl taksim edeceğiz? 
"SON POSTA" bunu da dü
şündü, ve iyi bir usul buldu. 

9 -Matbaada kartann:ı tas
dik ettirirken o karta mahsus 

•• 
Bu Sütunda Hergün 

A 
Onu niçin unutamadığımı 

ben de bilmiyorum. Aramızda 
geçen feylere bir macera bile 
denmez. Bu, kllçük, basit, 
alelAde bir babra.. Anlatayım: 

lzmirden geliyordum. Se-
yahatte yalnızlık kadar can 
11kıcı birşey yoktur. Sabahleyin 
erkenden uyanmış, göverteye 
çıkmıştım. Güneş henüz do
ğuyordu. Ruzgar serindi. 

Mavi ve kurşuni sis yığın
lan suların sathında süzüle, 
süzüle ufka doğru yayılıyordu. 
Vapurda makinenin muttarit 
gürültüsnnden başka bir ses 
yoktu. Gittikçe derinleşen bir 
vüs'at içinde yapa yalnız kal
mıı bir insan gibidim. içime 
bir hüznn çöktn. Biraz da 
üşümüştüm. Tekrar yatağıma 
uzanmak, kamaramın pencere· 
sini sıkı sıkı kapatarak loşlu-

' ğa gömülmek istedim. Ve tem-
bel adıD.&ıarla salona doğru 
yürüdüm. 

Orada kimse yoktu. Yalnız, 
kamaralara açılan kapının 
yananda küçük bir çocuk, be
beklerile oynuyordu. Y amna 
sokularak çenesini okşadım. 
Gülen gözlerle bir benim yü
züme, bir de salonun mukabil 
köşesine baktı. Orada genç 
bir kadın kahvalb ediyordu; 
Yolculukta fazla merasimpe
rest olmıya lüzum yoktu. Du
vardaki zile dokunarak ona 
yakın bir masaya oturdum. 
Küçük yolcu da gülümsiyerek 
yanıma sokuldu. Bu yaramazla 
pek çabuk ahbap oluverdik. 
Bana bebeklerinin isimlerini 
söyledi ve onlara ait baza 
vak'alar anlatmaya çalışb. Gar
sona kahvaltımı ısmarladıktan 
sonra genç kadına, çocuğunu 
işaret ederek: 

- Ne sevimli 1 dedim. 
Bu, konuşmak için iyi bir 

vesile oldu. Kadın, mes'ut bir 
anne duygusile ondan şikayet 

etti. Sonra havadan, yoldan, 
vapurlardan bahsettik. Yalnız 
seyahat ediyorlatmış. iki se
nedenberi ayn oturan kocası 
şimdi onlan bekliyormuş. 

Kahvalhdan sonra onn de· 
nizin güzelliğinden bahsettim. 
Beraberce güverteye çıktık. 
Parmaklıktan, köpüklenerek 
birbirine kanşan ıulann kay
na~masına baktık. Tomris, 

Yazan: Necati Yusuf 

E 
etrafımızda dalıp çıkan Yunus 
balıklannı göstererek bebeğini 
korkutmaya çalışıyor ve ellerini 
çırparak bizi güldürüyordu 

)f 

Gilnfimüz çok neş' eli geçti. 
Akşam, yemekten sonr~ 

genç kadın T omrisi yatırarak 
yanıma geldi. Tuvaletini değiş
tirmiş, omuzlarına da bir şal 
atmıştı. 

- Bu akşam hiç salonda 
oturmak istemiyorum, dedi. 

Güvertenin kuytu bir köşe
sindeki hasır koltuklara otur-
duk. Denizin karanlık sathındP 
gümllşi panlblarla yanan ay 
ışığına Lakarak konuş1.1yoruz. 
Züzgir omuzlanndaki şalı sık 
ıık ellerimin üstür.e nt y ,r. 
Onu örtmek için daha · mn 
sokuluyorum. Kollarım ir .ın 
için aaçlanna, omuzıaruı... e· 
mas ediyor. Ve bir konyak 
daha içiyoruz. Bu, onun ilk 
içkisi. 

- Tomris olmasaydı lren 
yaşyıamazdım, diy'lr. Hayabn· 
da hiçbir saadet duymadığına 
heyecandan titriyen bir sesle 
uzun uzun anlatıyor. Onu hiç 
kimse anlamamış. Genç kız1 ı
ğamn bütün emelleri, içinde 
kalmış. 

Gözlerinde iki damla yaş. 
Başı dayanacak bir yer arıyor. 
Ona, teselli edecek şeyler söy-
lüyorum. Bir ninni gibi dinli
yor ve gözlerinde hareli bir 
ışık yanıyor. Biraz daha soku
larak başını kolumun üstüne 
alıyorum. Bir çocuk gibi munis, 
göğsüme yaslanıyor. Vücudun· 
da hafif bir titreme, dudakla· 
rında yakıcı bir tebessiim do-
laşıyor. 

Yüzümde nefesinin sıcaklı
ğını dala yakından duyarken 
yanımızda bir çocuk sesi: 

- Anne! diyor. 
Genç kadın küçük b · r çığ· 

lıkla yerinden sıçrıyor ve T om· 
risi wıcağına alarak kamarası· 
na doğru koşuyor. 

Onu öğleye doğru vapur 
boşahrken tekrar gördüm. 
Kocasının yananda şen ve 
mes'uttu. Süratle dönerek ka-
marama sokuldum. Ben vapuru 
terkederken etrafta yük taşı• 
yan hamallardan başka kimse 
kalmamıştı. 

bir de seri numarası almıştınız. l ettiğimiz eğlenceye iştirak için 
KAğdanı~ tomb~laY!_ kazandı~ ! hiçbir zahmet yoktur. Ya~a
zaman yın~ aynı gunde, ayn~ ' cağınız bütün iş, kuponları ıle 
sinema banasında bu sen birlikte tombala kartlarını kes-
numaralan lizerinden ikinci mek, sonra gazetede hergün 
bir kur'a çekilecek, ka- neşredilecek olan numarala· 
zandığawz hediyenin her cinsi 1 a bakarak kartlan doldur• 
bu lrur'ada anlaşılacakhr. mak ve nihayet bir gün 

Meseli kur'a kutusundan, sinemaya gelerek mütebaki 
farzedelim, evvelA ( 8 ) nu- numaraların çekilmesinde hazır 
mara çekileli, hediyelerin liste- bulunmak, fazl olarak bedi· 
aine baktınız, bu ( 8 ) nama- yenizi almak ve meccanen 
ra da (150) lira yazılıdır. bir de "nema ıeyretme.dir. 

Şu halde bu (8) ııra No. sı Maamafih sinemaya gelmek 
kimde ise o (150) lira kazan- için, meseli taşra karilerimizdo 
mıt demektir. Kuponunuzu olduğu gibi bir mecburiyet 
g&terip mtiklfab alacakaınaz. yoktur. 
Devam ediyoruz: Sinemada çekilecek numara-

lkinci olarak (12) numara çık· lar ertesi gün gazetede illa 
tt, hediye listesine bakbnu, ( 12) edilecektir, bakar, anlar, kar
numaranın hizasına bir altın bnızan kazandığını göril.""SeniI 
saat konulmuştur. Demek bir elinizde bulunan seri numara• 
altın saat kazanmışsınızdır. sına okuyarak, mükafat listesi· 
Kuponunuzu gösterip hediye- ne bakar, hediyenizin ne ol-
nizi alacaksınız. doğunu da anlıyabilirsiniz. 

Meccanen Bir de Sinema Dikkat 
S 8 y r 8 d 8 C 8 k S İ n İ Z Kuponlar ga~ 4enin bq 

Yukarda kaydettik: Tertip tarafındadır. 



8 Sayfa : 
SON POSTA Mart 4 

-=:# 

90 dereceli limon Ye portak•1 

çiçeklerinden imal edilmiştir• 
Losyonları yasemin, ful}'•' 
menekşe, göz.el İstanbul, unut• 
m:ı hemi sair kokular vardı.t• 

~.~~ 35, 50, 85, 12() kuruş a. 

Is ost ·· lere •htiyaç ka mad 
Çünkü; Galata' da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahalle bicinin üstünde kain 

Büyük elbise 
abr· 

Kat'iyyen ısmarlam1dan farksız, enm 
0ik~mmel ve en şık İngiliz kumaşlarından 

itina ile imal edilmiş hazır elbiseleri her keseye elverişli fiatlarla muhterem 
son modaya muvafık ve kemali 

istif ad esine arzediyor. 

1 KOBAY lsTIYENLERE - Kobaya l 
VAPURLAR a ı·f Cemı·yeti p·yan-' lbtlyacı oı •• doktor beylerin :hreınl, ı nlnde Snrny meydanı caddeaınde (64) .. ____________ __. 

numaralı haneye müracaatları 

Bu Günde Çekildi Gayri m:•!ı~!m:7:!::·· aç•k 
latanbul Beşinci icra memurlu

k s 
.e.atif cemiyetinin bir martta çekilmesine karar verilen piyan• 

koı ı bu günde Kadirgadaki Talebe yurdu binasında çekilmiştir : 

26353 Losyon, 6594 podra, esans, 63383 ipekli mendil, 
f5959 önlük, 62729 ıiirme, 47642 podra, 70J79 yün çorap, 
61878 kadm para çantası, 61709 peçete, 49882 çorap, 
3858 Kütahya tabağı, 4Cl98 18161 kıravat, 6919 kadın para 
Beykoz para çantası, 20232 çantası, 23925 Kütahya sura
kıravat, 18985 kıravat, 19789 hisi, 32722 Kütahya vazocuk, 
yfin çorap, 43607 spor çorabı, 61656 kıravat, 22198 çorap, 
462445 boyun atkısı, 29953 18634 boyun atkısı, 1585 kı
peçetc, 72050 losyon, 29908 ravat, 39216 podra, 56051 
sürme, 57 401 büyük kolonya, briyantin, 60539 mendil, 38237 
63~22 Kütahya sürahisi, 6687 4 sürme, 15838 podra, 28078 
erkek para çantası, 30713 ipekli mendil, 9604 erkek ço-
ürme, 73409 esans, 56357 rap, 7 4049 yün çorap, 17872 
par çora \ı, 15644 erkek para Kütahya surahisi, 41404 erkek 
~ıtası, 38258 büyük kolonya, çorap, 51023 Kütahya tabağı. 
29849 boyun atkısı, 15472 24428 sürme, 3586 erkek 

ans, 71520 erkek çorabı, para çantası, 31812 peçete 
10433 esans, 30276 peçete, kare, 43680 kadın para çan-
61040 Bakırköy peçete, tası, 1520 briyantin, 53771 
51362 yün çorap, 1761 O fildi- spor çorabı, 3528 erkek para 
oz fanile, 18921 sürme, 3180 çantası, 9269 podra, 24472 

peçete kare, 61405 boyun at- krem, 41685 esans, 9283 yün 
kısı, 35725 sürme, 26353 los- çorap, f 533 erkek mendili, 
ven. 33850 losyon, 60218 yün ço-

16282 sürme, 1054 boyun rap, 6936 erkek çarabı, 18546 
atkısı, 14281 esans, 73449 erkek çorabı, 41001 kıravat, 
kravat, 29037 mektep çantası, 63808 kıravat, 49863 briyantin, 
41011 spor çorabı, 41333 men- 35462 spor çorabı, 72625 kı-
dil, 24648 erkek çorabı, 1045!l ravat, . 73949 erkek b 
( e ;-te kare, 67802 Mis büyi k çora ı, 

15469 erkek para çantası, 
ko OD} a, ~3348 sürme, 29349 
ipekli mendil, 71758 esans, 4471 Mis büyük kolonya, 22982 
64221 boyun atkısı, 11868 losyon kadın para çantası, 1476 krem, 
60965, yün' çorap 37912 para 5.170 kıravat, 61860 ipekli 
çnr.tası, 54030 mektep çantası, mendil, 16147 kıravat. 
7 4588 büyük kolonya, 52930 41025 mendil, 62577 esans, 
peçete, 12 t 24 çorap, 239t8 28021 mis büyük kolanya, 
losyon, Bozdaryan, 2~392 kıra- 24602 peçete kare, 43281 los
' t, 69860 tırnak cilası, 7 4585 yon, 30505 yün çorap, 6528 ı 
la.ravat, 56370 podra, 71l74 kıravat, 18731 esans, 29036 
erkek çorabı, 51120 briyantin, kıra.vat, 3855 kıravat, 5694 
46284 podra, 44015 fotograf esans, 10154 sürme, 11481 
makinesi, 4593 hoyun atkısı. mektep çantası, 39139 Kütah-

53594 Erkek çorap, 47925 l ya vazocuk, 21512 Kütahya 
,orap, 17507 erkek mendil, vazocuk, 32374 losyon Boz-
74879 kadın para çantası, daryan, 15331 erkek para çan· 
·65404 evrak çantası, 10953 tası, 46369 peçete kare, 18526 
ipekli mendil, 35914 podra, fıldikos fanile, 37485 boyun 
.CO.i74 erkek çorabı, 23594 atkısı, 20618 erkek para çan
peçete kare, 42501 losyon, tası, 49609 spor çorabı, 27580 
.47372 kravat, 36072 mendil esans, 20716 loıyon, 64647 
ipekli, 64750 peçete, 48873 peçete kare, 6798 Kütahya 
esans, 74816 erkek çorabı, ıürahiıi, 9169 krem, 4017 ka-
74498 kıravat, .57725 kadın dm para çan.tası, 58912 peçete 
para çantası, 39145, Kütahya 49777 Mis büyük kolonya, 
tabağı, 20326 Fllirdamyiis, 60242 spor çorabL 
'4231 losyon, 29254 esans, 46726 Kütahye tabağı, 74 
2%652 evrak çantas1, 48098 erkek mendili, 1 ı 7 45 erkek 
kıravat, 64147 ürme, 53724 çorabı, 69813 allrme, 19727 
Beykoz: boyun atkıaı, 37508 erkek çorabı, 29696 aürme, 
erkek par . çantası, 65727 er- 35415 kıravat, 35577 kıravat, 
kek para çuntr.sı, 30784 yün 13228 kıravat, 73304 peçete, 
çorap, 65762 kıravat, 67019 4557 sürme, 33280 mektep 
mendil, 8488 erkek çorabı. çantası, 15245 kıravat, 17359 

35101 diş pastası, 42951 kıravat, 26107 kadın pnra 
çorrıp, 32417 Mis büyük ko- ;çantası, 74626 erkek çorabı, 
lo ... •a, 72912 erkek mendili, 15235 mendil, 11070 sürme, 
t 1 .ı boyun atkısı, 64072 24585 erkek mendili, 21357 

tundan: Dosya numaraaı903-4537: 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu 
6 adet dükkan ve üstünde bir 

bap hane. 
Gayri menkulün bulundu[ u 

mevki, mahallesi, sokağı, No. ı,;ı : 
Şehıadebaşı Emin Nurettin 

mahallesi Şehzadebaşı caddesi, eski 
No. 279, nJtı defa mükerrer 279 
yeni ila 231. 

Takdir olunan kıymet: ( 15000 ) 
on beş bin liradır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, ıün, 
ıaat: Beyoğlu Taksim Sıra sevr-
vilerde kiin Beşinci icra daire
sinde 6/4/931 tarihinde saat 
14 ten 16 ya kadar. 

1 - fşbu gayri menkulün ar
brma fartnamesi 23/ 3 / 931 tari
hinden itibaren 930 - 4537 nu
mara ile Beşinci icra dairesinin 
muayyen numarasında berkesin 
görebilmesi için açıktır. lıanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak iatiyenler, işbu şart
nameye ve 930 - 4537 dosya numa
raaile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya i-!itirak için 
yukanda yazılı kıymetin yüzde 
10 teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicili ile sa
bit olmiyan İpotekli alacaklılarlıa 
ciiğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia-
lannı işbu ilan tarihinden itiha· 
ren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile birlikte m •muriye
timize bildirmeleri icap eder aksi 
halde haklan tapu sicilile sabit 
olmıyanlar sabş bedelinin paylaş
masında hariç kalırlar 

4 - Gösteri!cn günde arttır
maya iştirak edenler arttırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu malu
matı almış bunlan tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. Üs
tünde bırakılan gayri menkulün 
bedeli zamanında verilmezse gayri 
menkul ikinci bir artbrma ile sa
tılır ve bedel farkı ve mahrum 
kalman yüzde beş faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimiıı:ce alıcıdan 
tahsil olunur, beş No. lı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttıranın üzerinde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse 
arttırma geri bırakılır alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat ta 
kalkar. 

5 - Arbrmanın birinci ve ya 
ikinci ohnasına ve pyn menkule 
teallük eden kanuni hakka ve 
aabşin tarzına göre diter tartlar. 

Müterakim vergi, belediye 
resimleri nkıf icareai ihale tari
hine kadar borç uya aittir. 

Birhıcl arttırmada en ziyade 
iki bin liraya talip çıkmıttır. 
Arttırma ikincidir en çok artb
ranın nstünde kalacaktır. 

Yazılan Gayri menkuller yu-
karda ıösterilen 6/4/931 tarihinde 
fstanbul Beşinci icra memurluğu 
odaaında işbu ilin ve ıösterilen 
arttırın .şartnamesi dairesinde 
aablacatı ilin olunur. 

peçete, 5635 peçete kare, 
12959 kıravat, 13161 Kütabye 
vazosu, 511 l kıravat, 39109 
kadın para çantası, 12361 
flordamyos, 51047 Mis büyük 
kolonya, 10507 kıra vat, 50242 
yün çorap~ 

Arkası vu 

Şark latihbarab ticariye m6eaauesl 
ISTANBUL 

Salı 

Bugün Beklenilen 
Vapurlar . 

Selamet - Türk Ayvahtan 
Nilüfer ,, Mudanya Gem-

likten 
Uğur " lzmitten 
Prinçipesa Marya - Romanya -

Köatenceden 
Examelia - Amerika • Kösten-

ceden . 
Hermea - Holanda - Varna Bur-

gaz Köstenceden 
Krasni Flot - Rus - Batumdan 
Mexiko - Alman - Hamburgtan 

Bugün Gidecek Vapurıar 
lzmir -Türk- İzmir, Pire, İsken• 

der iyeye 
Mersin • Türk - Ayvahğ'a 
'Gülnihal " Dandırmaya 
Xsya " Müdanya Gemliğe 
Sardenya • İtalyan - Pire, Na-

po i, Marsilya, Cenovaya 
Daçya - Romanya -Köatenceye 
Cesmor - lnglliz: " 
Exhibitor Amerika " 
ExameJin " Nevyorka 

Seyrisefain 
; Merkez acentesi: Gahta köpril 
BJ t B. 2362 .Şub~ acentesi: Sir· 
keci Mühürdar ıade hanı L 2740 

L r 

Trabzon İkinci 
postası 

1 

( Karadeniz ) vapunı 5 
mart perşembe akşamı Ga
latadan lnebolu, Sinop Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu~ Gi
reson, Trabzon, Rize, Hopa ya 
kalka(''tk ve dönüşte Pazar 
Rize, Of, Sürmene, Trab
zon, Polathane, Tirebolu 
Gireson, Ordu, Fatsa, Ünye, 
Samsun, Sinop, İnebolu, Zon
guldaS?a uğrıyacaktır. 

7ı::::lmlllll!llD!:iD11ili11!1111 ........... iımlll~ 

yelkenci vapurları 
, KARADENtt POSTAfil 
1 s 4 amsun vapM~ 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zon
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 

Sürmene ve Ri:ıe) iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafailit ıçın Sirkecide 
Y elkeDci Hanında kiin 
acentesine müracaat. Tel 
İstanbul 1515. 

AZM.RCİ 
ALİ RlZA MÜESSESA Ti 

Fevkalade Ucuzluk 
Jsmarlama kostü.al~.r 25 i'rııdan baflar 
Pardesüler 13 • ,. 
Fantazi kostümler lQ " " 
Çocuk elbiseleri S " • 
Pantalonlnr 3,50 " " 

!':ı:.lı"lrDI..,... Yeni çeşitlerimiz geldi, fırnttan istifade ediniz 

IŞIK TERZİ fllEKTEBİ 

r··run inhisarı umuini 
müdü lüğünden: 

1050 kilo deri parçası: 14 marl: 931 
5000-30000 kilo tahta kapakla.-ı: 16 mart 931 
18 Kamyon ve 14 kı:myonet köhne lbtikl~ri: 18 mart g3l 
Pazarlıkla satılacak olan bu iiç kalem ~ya için i.iza!arıı>' 

da gösterilen günlerde saat 10,30 da Galatada mübayaal 
komisyonuna müracaat edilmelidir. Talipl~:r deri pı-rç~ •an ilt 
tahta kapaklarım Cibali ve köhne lastikleri do AzapkapıS' 
1 cvazım ambarlarında görebilirler. 

SUPLEKS tıraş bıçağı 
He pılnia fevki ·dedir 

SUPL~KS - PLAllN ise 
Yirminci a rın h!r ş ıhe~rr d i 

BÜYÜK TAYYARE PIYANKOSlJ 

2 nci keşide 11 martl931 dedir 
BÜYÜK İKRAMİYE 

.. 
35,000 L RADIR 

AYRICA: 15,000, 12,000, 10,000, s,ooO 
LiRALIK iKRAMiYE 

VE : 25,000 Liralık bir mükafat vardıf 

Üsküdar hukuk 
den: Ali Efendinin babası 

' Üsküdarda Rumi Mehmetpaşa 
mahallesinde medrese odaların·. 
da zuradan ve Kavalanın ıan 
Şaban karyesi ahalisinden 
Hasan bin Mehmedin gayip
liğine karar itası talebile ikame 
eylediği davadan dolayı muma
ileyh Hasan Ef. hakkında 
malumatı olanlana malumat
larını bildirmek üzere bir 
ene müddetle ilin icra kıhn

mış ve miiddeti mezkfıre zar
fında hiçbir malumat verilme
miş olduğundan kanunu mede-
ninin 32 inci maddesi muci
bince tekrar bir ay müddetle 
ilanat icrasına karar verildiği 
cihetle bu bapta maliımatı 
olanlann müddeti mezküre 

zarfında mahkemeye bi1'?1~~ 
caa beyanı hal eylemeletl 
olunur. 

SON POS~ 
,,.;. 

Y evmt, Sl1ul. Havadlı ye Halk 1.S 

Ware ı lat-b:J.Nı&Noııı:ııaolf' 
Ş.el aokatı 3i • JI 

TdP'"t11: lıtaabw - :n20ı 
Pot i .1 ku.tu11: lstabiil • 741'1 os1~ 
Te~al : latanb:.ıl SO:'ı 

1400 ıu. 
750 it 

400 .. 
1SO ,, 

1 Seno 
6Ay 
s ., 
1 " 

Gelencvrak :ierl verilme~ ıı'll''° 
lıAnlardan mesullyet a 1 

Mes'ul Müdür: 


